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Jezus zegt... 
 

 

Deel 1 

 

 

 

 

 
Je geloof 

 

heeft je geholpen  

 

 

 

 

Een selectie uit Gods Nieuwe Openbaringen naar de belofte in 

Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en 

neergeschreven door Bertha Dudde 
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De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via 

het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 

14.21: 

“Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand 

Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook IK zal hem liefhebben en Mij 

aan hem doen kennen.” 

 

 

 

 

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook 

niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling 

Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de 

mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods wil is. 

 

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die 

zielen, die het het meeste nodig hebben. 

 

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen. 

 

http://www.bertha-dudde.info 

 

http://www.berthadudde.net/ 

 

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, 

geoorloofd. 

 

 

Vertalingen door Gerard F. Kotte 
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Wie was Bertha Dudde? 

 

 

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een 

kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren. 

 

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via 

het “innerlijk woord.” 

 

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te 

schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik 

ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke 

woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de 

hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid 

binnenleidde.” 

 

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn 

opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als 

dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op 

in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te 

brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of 

extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik 

het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch 

aan tijd, noch aan plaats gebonden.” 

 

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk 

te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn 

wijngaard te mogen verrichten.” 

 

(Citaten uit een autobiografie van 1959) 

 

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen. 
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Mattheüs 9, 20-22 

 
20

 En zie, ene vrouw, die twaalf jaren aan bloedvloeïng geleden had, trad van 

achteren tot hem, en raakte den zoom zijns kleeds aan. 
21

 Want, zeide zij bij zichzelve: Indien ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik gezond 

worden. 
22

 Toen keerde Jezus zich om en zag haar, en zeide: Heb goeden moed, mijne 

dochter, uw geloof heeft u geholpen. En de vrouw werd gezond van deze ure af. 

 

 

 

BD.1923 

18 mei 1941 

 

Woorden van troost  
 

Verneem de woorden van troost: Blijf moedig en sterk in verdriet, laat uw geloof 

niet wankelen, neem uw toevlucht tot het gebed, en denk niet dat u verlaten bent, 

al dreigt er ook een wereld over u ineen te storten. Het geloof verzet bergen en 

wat onmogelijk lijkt, wordt mogelijk door 'n vast geloof, en als u in vol 

vertrouwen tot Mij om hulp roept, blijft uw gebed niet onverhoord. De levensweg 

van ieder mens is voorgeschreven, dus moet hij hem ook gaan, omdat het rijp 

worden van zijn ziel daarvan afhangt. Hij zou deze weg ook gewillig en graag 

gaan als hij op de hoogte zou zijn van de noodzakelijkheid ervan en van de 

kwellingen in het hiernamaals, als hem de weg op aarde bespaard zou blijven. 

 

Denk daarom nooit aan het aardse lijden, want dat gaat voorbij. Denk aan de 

eindeloos lange tijd in de eeuwigheid, die heel wat smartelijker zou zijn zonder 

het leed dat de mens op aarde heeft te verdragen. En zo, laat u niet terneer 

drukken door leed en kommer, maar word daardoor sterker in het geloof in Mij, 

Die u liefheb en daarom in uw leven vaak pijnlijk moet ingrijpen om u te redden 

voor de eeuwigheid. Vergeet nooit dat Ik uw Vader ben, uw Vriend, uw Broeder 

en Beschermer. En leg Mij al uw noden voor, schik u gewillig en zonder 

tegenstand in Mijn leiding en u zult waarlijk juist geleid worden. Alleen, laat u 

niet plagen door twijfels, plaats daar het diepe geloof tegenover en hoop - want 

Mijn woord is waarheid en als Ik u Mijn hulp beloof, hoeft u niet meer te vrezen. 

 

Amen 
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BD.7118 

12 mei 1958 

 

Bij God is niets onmogelijk  
 

Voor Mij is waarlijk alles mogelijk maar aan Mijn werkzaam zijn wordt door u, 

mensen heel vaak paal en perk gesteld en deze beperkingen doorbreek Ik terwille 

van u ook niet. Een ongelovig iemand zou het niet tot zegen strekken als hem 

Mijn Macht en sterkte bewezen zou worden door werken die juist alleen Ik Zelf 

kan volbrengen en die dan bijgevolg ook Mij Zelf zouden bewijzen. Hij zou 

eeuwig niet meer vrij worden, want zo'n ongewoon werkzaam zijn zou voor een 

ongelovig mens alleen maar 'n dwang zijn die hem verhinderde ooit volkomen te 

worden. 

 

Ook de gelovige mens heeft nog heel vaak niet zo'n sterk geloof dat Mij 

bijgevolg een wonderbaarlijke werkzaamheid mogelijk zou zijn, want ook de 

gelovige mens is nog erg begrensd in zijn denken, hij is nog niet bij machte het 

onbegrensd geestelijk werkzaam zijn te begrijpen, hij kijkt nog steeds met een 

aards beperkte blik. En zolang mag Ik ook zijn geloof geen geweld aandoen, 

ofschoon er nog maar weinig schreden door hem zouden zijn te gaan om boven 

die beperkingen uit te stijgen. Zo graag zou Ik u, mensen deze geloofssterkte 

verschaffen, die een onbeperkt werkzaam zijn bij u toelaat, want Ik zou u allen 

graag Mijn Liefde en Mijn Macht tonen, om uw liefde te vergroten en Ik zou u 

graag uit allerlei nood bevrijden die u zelf niet zult kunnen verhelpen. En daarom 

kan Ik u alleen steeds maar zeggen dat niets Mij onmogelijk is. 

 

Dat moest u zich voortdurend voorhouden, dat Mijn Macht onbegrensd is en alles 

tot stand brengt. Maar u twijfelt minder aan Mijn Macht dan aan Mijn Liefde. En 

daarom zult u moeten weten dat u toch kinderen van Mijn Liefde bent, dat Mijn 

Liefde voor u oneindig is, dat Ze nooit zal ophouden, dat Ze u in alle volheid zou 

willen bedenken, dat u Haar altijd alleen maar hoeft te vragen en dat alleen uw 

liefde Mij de deur van uw hart opent, opdat Mijn Liefde nu ook in u naar binnen 

kan stralen. Aan Mijn Liefde mag u nooit twijfelen, Die u toch op de voet volgt, 

Die slechts wil dat u zich naar Mij keert en dan ook bereid is alles voor u te doen 

waar u om vraagt. De Liefde schenkt zich steeds weg, de Liefde zal nooit tekort 

schieten. 

 

En dat Ik u liefheb, wordt u alleen al bewezen door uw bestaan, want u zou niet 

kunnen bestaan, wanneer Mijn Liefde u niet met alle gloed omvat zou hebben. En 

daar u dus als mens op deze aarde leeft, is u ook het bewijs van Mijn Liefde 

geleverd en nu zou u zich in het bewustzijn van Mijn nooit eindigende Liefde vol 

vertrouwen tot Mij moeten wenden wanneer nood die u alleen niet zult kunnen 

afwenden, u drukt. Dan zal ook uw hart Mijn aanwezigheid voelen en u zult nu 
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vol overtuiging ook Mijn hulp verwachten, u zult niet meer twijfelen of vragen of 

u Mijn Liefde waardig bent, u zult weten dat de ware Vaderliefde niet minder kan 

worden, dat Ze bezorgd is om het kind en het graag geeft wat het verlangt. 

 

Deze woorden van Mij moet u diep in uw hart griffen, u moet ze niet vergeten, 

maar u er steeds weer aan optrekken wanneer u wankelmoedig wordt. Want het 

ligt alleen aan uw geloof of Ik bij u op buitengewone wijze werkzaam kan zijn of 

niet. Er is niets wat voor Mij onmogelijk zou zijn te doen, want Hij Die de hele 

wereld geschapen heeft, zal ook de noden van een van Zijn schepselen kunnen 

opheffen. Hij, Die van alles op de hoogte is, kent ook al uw noden, maar Hij wil 

uw gelovige liefderijke overgave om u nu ook te kunnen bedelen naar uw geloof. 

 

Amen 

 

 
 

BD.9012 

10 juli 1965 

 

Het wondere werk van de goddelijke schepping  
 

Alles wat zich door de schepping aan u openbaart, bewijst Mijn Macht, Mijn 

Wijsheid en Mijn Liefde. Maar pas wanneer u daarover nadenkt, wordt u zich 

ervan bewust, welke wonderen zich dagelijks om u heen afspelen. Anders gaat u 

er geheel onverschillig aan voorbij. 

 

Maar talloze bewijzen stellen ieder nadenkend mens ervan in kennis, dat er een 

hoogst volmaakt Wezen bestaat, Dat in Liefde en Wijsheid alles leidt en regeert, 

Dat voor de instandhouding zorgt van datgene wat uit Zijn Hand is 

voortgekomen. En dus kan de mens Mij herkennen. En hij moet ook erkennen dat 

Ik besta, want hij kan het niet loochenen dat de schepping uit een Kracht moet 

zijn voortgekomen, Die in hoogste Wijsheid en diepste Liefde werkzaam is, Die 

alles wat Ze heeft geschapen een bestemming met een bepaald doel gaf. 

 

Maar hij moet ook inzien, dat deze schepping alleen terwille van de mens is 

ontstaan en dus ook concluderen, dat de mens meer is dan alleen maar een wezen, 

dat slechts een zekere tijd bestaat en dan weer in het niets vergaat. Mijn gehele 

schepping zou hem dit inzicht moeten geven en hij zal het ook verkrijgen, zodra 

hij zich er maar eenmaal diepgaand mee bezighoudt. 

 

Dan stuur Ik waarlijk zijn gedachten zodanig, dat ze dicht bij de waarheid komen. 

Want dat is het eigenlijke doel van de schepping: dat de mens, die met verstand 

en vrije wil is uitgerust, zich er grondig in gedachten mee bezighoudt, dat hem 
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alles wat hij ziet te denken geeft. Want Ik heb hem niet voor niets het 

denkvermogen gegeven, omdat juist de richting van zijn gedachten hem ertoe kan 

bewegen ook zijn wil juist te richten, die alleen doorslaggevend is voor zowel 

zijn leven op aarde als ook voor zijn verdere lot. 

 

Want dat de mens in feite onvergankelijk is, zal hij dan ook inzien, omdat hij 

naar zichzelf leert kijken als middelpunt van de gehele schepping die hem 

behulpzaam is volmaakt te worden. Want hij is het enige denkende wezen, dat 

een vrije wil heeft, terwijl alle scheppingen - ook de dierenwereld - denken noch 

willen kan, alleen als instinct daar een zwak vergelijk mee heeft, waarvan het 

schepsel zich niet bewust is. 

 

En dit wezen, dat denken kan, moet nu ook zijn verstand gebruiken om erover na 

te denken en alles zal zich aan hem openbaren als het grootste bewijs van 

goddelijke Liefde en Wijsheid. Want Ik schiep de hele wereld met alle zichtbare 

en onzichtbare scheppingen alleen voor u mensen, opdat u weer de volmaaktheid 

zult kunnen bereiken. 

 

Maar dat u vooreerst hiervan zult moeten weten, kan alleen uw wil tot stand 

brengen. Want zonder de wil denkt u er niet over na en het gehele 

scheppingswerk laat u koud. En toch bent u door zoveel wondere werken 

omgeven, door werken die u zelf niet tot stand kunt brengen, waarvan u zou 

moeten inzien dat het de werkzaamheid is van een denkende Macht, Die Zelf een 

Wil heeft Die getuigt van Liefde en Wijsheid. 

 

En u vervolgt uw levensweg in onverschilligheid, ofschoon u steeds alleen de 

Schepper ervan zou moeten loven en prijzen, Die u naar deze wereld heeft 

overgeplaatst, alleen maar opdat u zich weer zult kunnen vervolmaken. Want dit 

ene zult u moeten inzien, dat u niet voor niets door deze wereld heengaat; dat u - 

net als de scheppingen rondom u - een doel zult moeten vervullen. Dat u ook 

terwille van een doel in deze schepping vertoeft en dat u dit doel van het aardse 

leven alleen te weten komt, wanneer uw wil ertoe bereid is het te weten te 

komen. Dan zal u ook opheldering toekomen en dan zal nog steeds alleen uw wil 

bepalend zijn of u het doel zult bereiken, dat zin en reden van uw leven op aarde 

is. 

 

Maar aan degene die blind voortgaat, kan geen licht worden geschonken. Want 

ook dat heeft Mijn Wijsheid wel overwogen, dat geen mens gedwongen mag 

worden zijn wil te veranderen. Dat hij geheel vrij moeten beslissen, maar dat hem 

daarom het wonderwerk van Mijn schepping steeds voor ogen wordt gehouden. 

En zodra hij erover nadenkt, kan zijn wil vanzelf actief worden en dan zal hij ook 

zijn doel bereiken. 
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Amen 

 

 
 

BD.7665 

4 augustus 1960 

 

Het bestaan van God mag ons niet bewezen worden  
 

De kracht van Mijn liefde stroomt ieder mensenhart binnen, wanneer het zich 

bereidwillig opent om deze te ontvangen. En Mijn liefdekracht bewerkstelligt dat 

de geestvonk in de mens nu ontvlamt en dan als vlam Mijzelf, als de Vadergeest 

van eeuwigheid tegemoet komt. Dan is de weg tot Mij vrij, hij is gebaand, alleen 

door de wil om door Mij en Mijn liefdekracht bestraald te worden. Men kan ook 

zeggen: wie zich positief instelt op Mij, wie in Mij gelooft en contact wil hebben 

met Mij, die ontvangt ook Mijn goddelijke liefdekracht en dan gaat hij vooruit in 

zijn ontwikkeling.  

 

Dus moet de mens tevoren eerst geloven in een God en Schepper en zichzelf ook 

zien als Mijn schepsel. Dan pas kan ook het verlangen in hem wakker worden 

met Mij in verbinding te treden, en dan zal hij opengaan, dus bereid zijn zich 

door Mijn Liefdekracht te laten aanstralen. Alleen deze bereidwilligheid is ervoor 

nodig dat dit ook gebeurt.  

 

Moeilijk, ja zelfs onmogelijk is het dat zo iemand door Mijn Liefdestraal wordt 

getroffen die niet aan Mij gelooft, die zichzelf alleen als een product van 

natuurkrachten beschouwd en die daarom ook nooit een verbinding met Mij tot 

stand brengt omdat hij een Wezen Dat hem geschapen heeft, niet wil accepteren.  

 

Een ongewone gebeurtenis zou wel tot gevolg kunnen hebben dat hij het geloof 

in Mij verkrijgt, maar ook daarmee mag nooit dwingend op hem worden 

ingewerkt, anders zou zijn geloof waardeloos zijn. En ieder bewijs van Mijn 

bestaan zou dwingend zijn. Zo ook zou Mijn woord een dwingend bewijs zijn als 

Ik rechtstreeks vanuit den hogen neer de mensen zou aanspreken, zodat een ieder 

Mijn Stem zou moeten vernemen en dan aan Mij gelooft. Maar zo'n geloof is 

waardeloos.  

 

Nochtans spreek Ik de mensen aan, alleen dat Ik Mij bedien van een menselijke 

vorm waardoor Ik rechtstreeks spreek. Zo laat Ik echter ieder mens de vrijheid te 

geloven of niet dat dit aanspreken weerklinkt vanuit een hoogst volmaakt Wezen. 

Steeds is de vrije wil doorslaggevend en nooit mag het geloof door dwang 

worden bewerkstelligd.  
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Op deze manier, door Mijn directe woord, kunnen aan de mensen de diepste 

wijsheden door Mij ontsloten worden. En toch zijn ook deze openbaringen niet in 

staat een mens te bewegen in Mij te geloven als hij dit niet wil. Anderzijds 

volstaan ze echter ook om Mijzelf aan 'n mens te bewijzen. Ja, de mens kan door 

Mijn woord een overtuigd geloof verwerven dat ook geen macht der hel hem kan 

afnemen. Want Mijn woord is een aanstralen van liefde dat het mensenhart kan 

ontroeren, dat in hem een liefde kan opwekken die hem algehele verlichting 

schenkt. En dan zet Liefde tot liefde aan, dan is er een licht in het hart ontstoken 

in welks schijn alle duisternis opgelost wordt - een licht, dat de duisternis geheel 

verdrijft, dat de mens een levend geloof schenkt dat onwankelbaar is en tegen 

iedere aanval standhoudt die van vijandelijke kant altijd weer komen zal.  

 

En zo zal het steeds aan de mens zelf liggen of hij zich door Mijn Liefdestraal 

laat aanraken, want dit moet vrijwillig gebeuren, dat hij zich openstelt voor Mij. 

Hij zelf moet het willen met Mij, zijn God en Schepper in contact te komen. Hij 

moet geloven dat hij uit de Hand van een volmaakt Wezen is voortgekomen en 

dat hij de verbinding met dit Wezen niet kan verbreken. Dan erkent hij Mijzelf en 

dan pas zal hij Mij zoeken - en nu zal Ik Mij ook heel zeker door hem laten 

vinden. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8498 

16 mei 1963 

 

Door Zijn aanspreken onthult God ons Zijn Wezen  
 

Ofschoon u ook Mij en Mijn Wezen tot in alle eeuwigheid niet zult kunnen 

doorgronden, moet u toch een duidelijk beeld gegeven worden van uw God en 

Schepper en moet u niet in 'n verkeerd denken worden gelaten. 

 

U zult moeten weten dat Ik het hoogste en volmaaktste Wezen ben, Dat eeuwig 

niet in Zijn volmaaktheid kan worden bereikt, maar Dat u toch moet trachten te 

bereiken, omdat u eens als Zijn evenbeelden uit Hem bent voortgekomen in alle 

volmaaktheid en ook weer volmaakt moet worden. 

 

En uw gelukzaligheid bestaat hierin dat u onafgebroken op Mij aanstuurt, en deze 

gelukzaligheid neemt geen einde omdat ook het streven om bij Mij te zijn nooit 

zal ophouden, want in de staat van volmaaktheid is alles onbegrensd, zowel voor 

Mij als ook voor u. U zult het begrip "volmaaktheid" ook niet kunnen vatten, juist 

omdat uw denken nog begrensd is zolang u op aarde vertoeft. 
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En hoe onvolmaakter u naar uw wezen nu nog bent, des te minder bent u in staat 

Mij Zelf en Mijn Wezen te begrijpen en het is dan ook voor Mijn tegenstander 

niet moeilijk dat hij u een vals beeld geeft van Mij, dat Ik word voorgesteld als 

een hoogst onvolmaakt wezen dat behept is met eigenschappen die niet goddelijk 

zijn, zoals rechterlijke onbarmhartigheid en liefdeloosheid, die eeuwig 

verdoemen en onedele gevoelens, zoals wraakzucht, die vergeldingsmaatregelen 

treft voor overtredingen, die Ik nooit veroordeel, integendeel, Ik ben in Liefde 

steeds bereid u te helpen. 

 

Mijn tegenstander tracht Mij aan u voor te stellen als een onvolmaakt wezen 

opdat u Mij de liefde onthoudt. En dit valse beeld van Mij zal Ik steeds weer 

blootleggen als een leugencampagne van Mijn tegenstander en u steeds weer 

verduidelijken dat u in Mij een God van Liefde, Wijsheid en Macht zult kunnen 

zien. Dat u een volmaakt Wezen kunt herkennen aan Wie u uw liefde zult kunnen 

schenken, waar Ik vurig naar verlang, omdat u Mijn kinderen bent, die Mijn 

Liefde niet meer zullen verliezen, zelfs wanneer ze zich in vrije wil van Mij 

afwenden. Want een Wezen Dat volmaakt is, kan niet haten en verdoemen, Het 

zal Zich alleen steeds inspannen Zijn schepselen uit de toestand van 

onvolmaaktheid te bevrijden, opdat ze zich weer met dit Wezen kunnen 

verbinden voor eeuwig. 

 

En daarom onthul Ik u een duidelijk beeld van Mij, van de alles vervullende 

kracht van Mijn Liefde, Die in Wijsheid werkzaam werd en ook u geschapen 

heeft. Ik ontsluier u het doel dat Ik Me stelde bij het scheppen van alle wezens en 

ook het heilsplan dat leidt tot vergoddelijking van die wezens. Ik omkleed u alles 

met redenen, zodat u waarlijk Mijn Liefde, Wijsheid en Macht zult kunnen 

inzien, want zodra u dit alles in waarheid wordt voorgehouden, schijnt voor u 

weer zwak het licht van het inzicht, al is het nog in geringste mate en u begint 

uzelf te zien als Mijn, door Mij in het leven geroepen, schepselen. 

 

De waarheid zal ook in u het vonkje liefde ontsteken en u zult er dan steeds 

dieper in doordringen, u zult weten dat u zich bevindt op de weg die terugvoert 

naar Mij, van Wie u zich eens vrijwillig verwijderde en daardoor uw volmaakte 

wezen totaal veranderde en onvolmaakt werd. Wat zich echter met Mij weer 

verenigen moet, moet volmaakt zijn en het moet vrijwillig Mijn Wil binnengaan, 

waartegen het eens heeft gezondigd. Doch zodra het Mijn Wezen, dat in Zich 

Liefde, Wijsheid en Macht is heeft herkend, zal het zich ook weer vrijwillig aan 

Mijn Wil onderwerpen. En daarom onthul Ik het Mijn Wezen, wat alleen weer 

gebeuren kan door Mijn aanspreken, door Mijn woord dat Ik de mensen doe 

toekomen en dat helder licht zal schenken aan hem die Mijn aanspreken 

aanneemt. Want slechts Ik alleen kan de zuivere waarheid naar de aarde sturen, 

slechts Ik alleen ben het Licht, Dat in uw harten wil stralen. 
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Ik alleen ben de Liefde, Die u niet verloren wil laten gaan. Ik ben de Wijsheid, 

Die alle middelen en wegen kent om u naar het Licht te leiden en Ik heb ook de 

Macht u aan de handen van Mijn tegenstander te ontrukken, wanneer uzelf Mij 

geen tegenstand biedt. 

 

Toch uw vrije wil bepaalt alles. En deze zal pas dan naar Mij gekeerd zijn, 

wanneer u Mij herkent als een hoogst volmaakt Wezen, Dat u zult kunnen 

beminnen. En dat vereist dat u in de waarheid verkeert, dat u vrij wordt van 

verkeerde ideeën, van opvattingen die Mijn tegenstander u heeft voorgelegd om 

te verhinderen dat u de weg naar Mij neemt. En daarom spreek Ik Zelf tot u uit 

den hogen. Ik zend Mijn woorden naar de aarde, opdat u vrij zult kunnen worden 

van onjuiste opvattingen, die u verhinderen Mij juist te zien; Die als hoogst 

volmaakt, u lief heb en u eeuwig naar Mij toe wil trekken. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8216 

16 juli 1962 

 

De verandering van de gevallen oergeesten tot materiële schepping  
 

Mijn woord zal u klaarheid geven, vragen beantwoorden en problemen oplossen 

die uzelf met uw verstand niet kunt oplossen en u zult inzicht verkrijgen, als u 

kennis begeert. U zult in de waarheid onderwezen worden, want Ik wil u "licht" 

schenken en uw verstand verlichten, opdat u niet in de duisternis gaat en uw ziel 

schade lijdt - want Ik wil haar redden voor alle eeuwigheid. Mijn overgrote liefde 

wil altijd alleen maar het heil van uw zielen, want Ik verlang naar uw terugkeer 

en naar de hereniging met u, wat echter de vervolmaking van uw zielen vereist. 

 

U ging eens van Mij uit in alle volmaaktheid, want Ik had u als Mijn evenbeeld 

geschapen. Als hoogst volmaakte wezens, als miniaturen van Mij Zelf, evenwel 

met dezelfde gesteldheid omdat uw oerelement liefde was, omdat u uit de 

Oerliefde bent voortgekomen die opnamevaten schiep met de bedoeling Zichzelf 

in deze vaten uit te kunnen gieten, om gestadig liefdekracht te kunnen laten 

uitstromen, die door deze geschapen wezens opgenomen zou worden. 

 

En deze wezens, evenbeelden van Mij Zelf, waren zuiver liefde. Zij waren door 

Mij uitgestraalde liefdekracht en toch wezens die elkander konden waarnemen en 

zien, die echter Mij Zelf niet konden aanschouwen van Wie zij waren uitgegaan, 



 13 

omdat Ik de Oervolheid van die liefdekracht Zelf was en zij die niet konden 

aanschouwen zonder te vergaan. 

 

Ik had hen als kleinste vonkjes, als zelfstandige wezens buiten Mij Zelf geplaatst, 

zoals Ik het al verscheidene malen uitgelegd heb, wat echter als een zuiver 

geestelijk proces voor u mensen op de aarde nooit duidelijk zal zijn. 

 

En omdat deze wezens zelfstandige met een vrije wil uitgeruste schepselen 

waren, die over veel kracht en licht beschikten omdat zij gestadig door Mijn 

liefdekracht doorstroomd werden, kon Ik toch niet verhinderen dat zij hun vrije 

wil misbruikten in die zin dat zij zich van Mij afwendden. Dat zij, toen zij voor 

de beproeving van hun wil gesteld werden om Mij als God en Schepper te 

erkennen, zij Mij deze erkenning weigerden. Zij keerden zich tot het eerst 

geschapen wezen, tot Lucifer, die ze zien konden en die in alle schoonheid en in 

het helderste licht straalde. Zij wezen de uitstraling van Mijn liefdekracht af, wat 

de gestadige verwijdering van Mij als de Oerbron van licht en kracht betekende. 

 

Ook deze gebeurtenis is u mensen altijd weer door Mij verklaard, in zoverre het u 

verstandelijk kan worden uitgelegd. Maar weet nu dat deze buiten Mij geplaatste 

schepselen wel in hun wezen helemaal in het tegendeel konden veranderen, dat 

zij echter niet meer konden vergaan, maar bestaan bleven en voor eeuwig bestaan 

blijven. 

 

Deze wezens waren in hun oersubstantie liefde, dus kracht die volgens de wet 

van eeuwigheid werkzaam moet zijn, die niet eeuwig werkeloos blijven kan. 

Door de steeds groter wordende verwijdering van Mij, die het gevolg was van de 

afwijzing van Mijn liefdedoorstraling, verhardde de geestelijke substantie van die 

door Mij geschapen oerwezens en zij werden onbekwaam tot scheppen en 

werken. 

 

Daarom loste Ik de oergeesten op. De eens als wezens uitgestraalde kracht 

veranderde Ik en daaruit ontstond de materiële schepping, waarin de kracht weer 

actief, dus werkzaam kon worden naar Mijn wil. 

 

En zo kunt u met recht zeggen: de gehele schepping bestaat uit de door Mijn wil 

omgevormde oergeesten, de zelfde kracht die Ik uitstraalde in een vorm van ik-

bewuste wezens, die nu omgevormd werden tot andere vormen, tot 

scheppingswerken van allerlei aard. 

 

Ieder scheppingswerk wees Ik nu zijn bestemming toe. Zodoende gaat nu de in 

partikeltjes opgeloste oergeest door alle scheppingen heen, en dient Mij volgens 

de wet van het "moeten". Daardoor wordt die kracht actief naar Mijn wil, omdat 

die kracht weer volgens de oerwet werkzaam moet worden. 
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Bedenk altijd: de geestelijke oerwezens waren uitgestraalde kracht van Mij. En of 

zij nu opgelost zijn en zich eerst weer aaneensluiten na een eindeloos lange tijd, 

het oerwezen zal niet vergaan maar keert onvermijdelijk eenmaal weer tot Mij 

terug. 

 

Maar dan is het weer datzelfde wezen dat eens uit Mij is voortgekomen. Het is 

dan door alle scheppingen heen gegaan over de weg van terugkeer tot Mij. En ten 

laatste gaat het in de gedaante als mens, als menselijke ziel, de laatste korte weg 

waar het weer de vereniging met Mij bereiken kan - wanneer het bewust weer 

Mijn liefdestraling aanneemt. 

 

De vrijwillige terugkeer tot Mij bestaat daarin dat de oergeest zijn verweer tegen 

de straling van Mijn liefdekracht moet opgeven. Dan is hij weer het God gelijke 

schepsel: Mijn evenbeeld, de eens gevallen oergeest, het in alle volmaaktheid 

geschapen wezen, dat nu echter in volkomen vrije wil die volmaaktheid bereikt 

heeft, en daarom zich nu weer met Mij kan verenigen - en nu eeuwig met Mij 

verbonden blijft. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6973 

20 november 1957 

 

Het heilsplan van God - Oerzonde - Adam's val - Verlossing  
 

Het werk van verlossing werd begonnen met het ontstaan van de scheppingen in 

het heelal, het werd begonnen met het binden van verharde geestelijke substantie 

in de vorm - dus met het ontstaan van materiële vormen die vooreerst zelf in hun 

substantie geestelijk waren en vervolgens ook geestelijke substanties in zich 

bevatten die al een zekere ontwikkelingsgang hadden afgelegd. 

 

Het eens van God afgevallen geestelijke had zich zo ver van Hem verwijderd dat 

de kracht van God het niet meer aanraakte en het werd daardoor onbeweeglijk en 

star, het verhardde zich in zichzelf. En bijgevolg was het in het bezit van de 

tegenstander van God en het zou nooit zijn gesteldheid hebben veranderd. 

 

Het plan van God bestond echter daarin, dit verharde geestelijke een 

mogelijkheid te verschaffen een heerlijkheid te bereiken die de vroegere 

gelukzaligheid nog ver overtreft. God wilde uit Zijn "schepselen", "kinderen" 

vormen - een werk dat het schepsel echter zelf moest volbrengen. Het geschapene 



 15 

nu, dat in vrije wil in opstand kwam tegen God en daarom eindeloos diep 

gevallen is, had deze mogelijkheid, dat het weer opklom naar zijn 

oorspronkelijke rijpheid en in volledige vrije wil dan het werk van de 

vergoddelijking tot stand kon brengen. 

 

Maar uit de diepste diepten moest het worden opgeheven, omdat het zelf niet in 

staat was omhoog te klimmen daar het geen enkele kracht meer bezat. En deze 

hulp verleende God het gevallene daardoor, dat Hij de schepping liet ontstaan - 

dat Hij de verharde geestelijke substantie bijgevolg door Zijn Wil vormde tot 

scheppingen van de meest uiteenlopende aard. En met deze scheppingen begon 

zodoende de verlossing ofwel het terugvoeren van het geestelijke naar God. Een 

opstijgen tot een zekere graad was voor het gevallene verzekerd omdat goddelijk 

Willen in dit scheppingsplan beslissend is en Gods tegenstander geen enkele 

invloed heeft op het geestelijke dat in de scheppingen gebonden was. 

 

Zo zou ook de verdere vooruitgang als mens verzekerd zijn geweest, wanneer de 

eerste mensen getrouw naar Gods lichte geboden zouden hebben geleefd en aan 

de verzoekingen van de tegenstander van God weerstand hadden geboden, 

waartoe de eerste mensen - Adam en Eva ook de kracht bezaten. Maar omdat ze 

het recht hadden hun vrije wil te gebruiken en zij zich door de tegenstander lieten 

misleiden, faalden ze en maakten nu het verlossingswerk voor de gehele 

mensheid heel wat moeilijker dan het zou hoeven te zijn bij een juist gebruik van 

hun wil. 

 

De mensen die na hen kwamen waren nu aanzienlijk verzwakt door deze zonde 

van de eerste mensen, ze bezaten niet meer de kracht die de eerste mensen ter 

beschikking stond, ze droegen als het ware de last van deze zonde en de 

tegenstander van God had een groot werk volbracht: hij bracht het laatste doel dat 

de mensen - de eens gevallen oergeesten - ooit de vergoddelijking zouden 

bereiken, in gevaar. 

 

En daarom bracht God hun opnieuw hulp. Hij zond Zijn Zoon naar de aarde, dat 

wil zeggen: een hoogste Lichtwezen aanvaardde de weg over de aarde om als 

mens de voorwaarden te vervullen die de eerste mensen onvervuld lieten, 

waardoor ze schipbreuk leden. Deze "Mens" wilde daardoor alle mensen uit hun 

toestand van zwakheid bevrijden. Hij wilde het hun weer mogelijk maken de 

vergoddelijking te bereiken. 

 

Het was de mens Jezus in Wie de goddelijke Liefde Zelf Haar intrek nam - de 

Vader - Die zijn kinderen wilde helpen, vrij te worden van de tegenstander om 

naar Hem terug te keren. Hij zond Zijn Zoon naar de aarde, een Wezen, Dat 

eveneens uit Zijn scheppende Kracht was voortgekomen en dat een menselijk 

omhulsel betrekken moest om nu eerst voor de eeuwige Geest Gods tot Vat te 
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kunnen worden, Die in deze menselijke vorm Zijn schepselen verlossing wilde 

brengen. 

 

Weer blijft echter de vrije wil van de mens het doorslaggevende. Want nu moet 

ook deze zich vooralsnog voor de goddelijke Verlosser Jezus Christus uitspreken 

en Zijn verlossende hulp aannemen, wil hij het doel bereiken, de verenging met 

God, het kindschap Gods, dat een staat van hoogste volmaaktheid en van hoogste 

gelukzaligheid is. Al het gevallene kan dit hoogste niveau bereiken, omdat door 

het verlossingswerk van de mens Jezus het bewijs geleverd is, dat de wil van de 

mens weerstand kan bieden aan zijn tegenstander en doodsvijand, dat de kracht 

om te weerstaan de liefde is, die ieder mens in zich kan ontsteken. 

 

En ieder mens hoeft slechts de bijstand van de goddelijke Verlosser te vragen om 

dan ook als overwinnaar van de dood te voorschijn te komen, om nu het leven te 

bereiken dat alleen in de vereniging met God te vinden is - en dat ook het vrij 

worden van Gods tegenstander bewijst, die zich steeds maar alleen inspant al het 

geestelijke in de diepte - in de toestand van dood zijn - te houden.  

 

Verlossing betekent dus het vrij worden van hem die de dood in de wereld heeft 

gebracht, verlossing betekent het aannemen van de hulp van Jezus Christus, want 

zonder Hem is de mens verzwakt als gevolg van de oerzonde en de zonde van 

zijn stamouders, die pas gedelgd werden door de dood van Jezus Christus aan het 

kruis. 

 

Amen 

 

 
 

BD.7265 

25 januari 1959 

 

De ziel begint bewust aan haar aardse leven  
 

Bij het begin van uw belichaming als mens werd uw levenslot aan u voorgelegd 

en u bent in het volste besef van dat wat u te wachten stond in dit aardse leven, 

deze laatste belichaming binnengetreden, omdat u tegelijkertijd ook het 

uiteindelijke doel voor de geest werd gesteld dat u bereiken kunt en omdat het 

ook uw eigen wil was vrij te worden van de laatste vorm, door deze weg over de 

aarde. 

 

Vervolgens echter werd van u de herinnering eraan weggenomen en het leven 

ging nu zijn gang, u leeft onbewust van het succes dat u bereiken kunt. En dit is 

niet op een andere manier mogelijk, want anders zou de vrije wil niet tot zijn 
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recht kunnen komen, want die moet pas uw uiteindelijke voltooiing 

bewerkstelligen. Maar dit is zeker, dat het u mogelijk is alles wat u aan zware 

beproevingen overkomt te overwinnen. Want geen mens wordt meer te dragen 

opgelegd dan hij aan kan - evenwel met de kracht van God, die hem altijd ter 

beschikking staat. 

 

Verlaat de mens zich echter alleen op zijn eigen kracht, dan kan hij wel te gronde 

gaan aan wat het leven voor hem in petto heeft. Maar hij heeft altijd de 

mogelijkheid God om kracht te vragen, hij heeft de mogelijkheid te bidden. Dit 

vereist echter een geloof in een God en Vader van eeuwigheid, want anders zou 

de mens nooit 'n God aanroepen en om kracht en hulp vragen. 

 

En ieder mens die het geloof nog niet bezit, kan het zeker vinden als hij slechts 

nadenkt over zijn leven, zijn lot en alles wat er om hem heen gebeurt. Voor een 

denkend mens is het zeker niet moeilijk te gaan geloven aan een machtige en 

wijze Schepper. Maar hij wil het vaak niet als waar erkennen dat hij zelf met deze 

Schepper verbonden is en dat Deze genegen is hem ook in elke nood bij te staan, 

als Hij daar om gevraagd wordt. 

 

Het geloof aan de samenhang van Schepper met Zijn schepsel ontbreekt zulke 

mensen. En een God van Liefde is voor hen nog minder geloofwaardig, en 

daarom houden zij zich afzijdig van Hem, Die echter aangeroepen wil worden 

door Zijn schepselen opdat dezen hun band met Hem daardoor bewijzen. Daarom 

worden de mensen steeds weer door beproevingen getroffen die niet alleen de 

getroffen mensen zelf, maar ook hun medemensen moeten aansporen om na te 

denken over hun verhouding tot een God en Schepper, Die ook de Vader van Zijn 

kinderen wil zijn aan wie Hij het leven gaf. 

 

Ieder mens is in staat met de kracht uit God de zwaarste beproevingen te 

overwinnen. En hij heeft vóór zijn belichaming ook zijn toestemming daarvoor 

gegeven, want hij is niet tegen zijn wil in, geplaatst in dit of dat soort lichaam. 

Hij is vrijwillig de weg over de aarde begonnen in de verwachting volledig vrij te 

worden van iedere vorm en ook in het vaste vertrouwen, het aardse leven meester 

te worden op de juiste wijze. 

 

Als mens echter faalt hij vaak en de weerstanden lijken hem onoverwinnelijk, 

zolang hij niet op de hulp van zijn God en Schepper een beroep doet, Die hij 

absoluut moet erkennen - wil zijn weg over de aarde niet vergeefs worden 

afgelegd zonder enig succes voor zijn ziel. Daarom is ook het geloof aan een 

God, Die in Zich de liefde, Wijsheid en Almacht is het eerste en voornaamste. En 

om tot dit geloof te komen moet de mens vooreerst in zich de liefde doen 

ontbranden. De liefde echter is ook de kracht in zichzelf, en zo kan ieder mens 

een leven in liefde leidt onherroepelijk het zwaarste levenslot aan die, omdat hij 
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daaruit reeds de kracht uit God put, dus zal ook zijn geloof levend zijn, zodat hij 

God als zijn "Vader" ook aanroept in iedere aardse en geestelijke nood. En hij zal 

ook waarlijk uit de nood geholpen worden omdat God Zelf de Liefde is, en Hij de 

Macht heeft alles weer in orde te brengen wat in wanorde geraakt is. Want Hij 

helpt de mens met Zijn kracht ook de zwaarste beproevingen meester te worden. 

En Hij zal steeds bereid zijn hem bij te staan in iedere nood. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8541 

26 juni 1963 

 

Het geloof aan God in Jezus Christus  
 

Het is alleen nodig dat u gelooft in Mij en de weg naar Mij neemt als u in nood 

verkeert, dat u dan als kinderen naar de Vader vlucht, Die u zal behoeden in 

iedere geestelijke en aardse nood omdat u zich aan Hem toevertrouwt. Steeds 

weer leg Ik er de nadruk op, dat u zich alleen met Mij moet verbinden in 

gedachten, door het werkzaam zijn in liefde en door gebed - en waarlijk, u kunt 

dan niet meer verloren gaan omdat de band met Mij u ook Mijn hulp verzekert 

om vrij te worden van Mijn tegenstander en weer terug te keren tot Mij, van Wie 

u eens bent uitgegaan.  

 

Weliswaar kan u een God en Schepper niet bewezen worden - u moet in Hem 

geloven, maar bent u daartoe gewillig, dan ziet u in alles wat u omgeeft vanzelf 

de bewijzen die van Mij getuigen. Dan kunt u door nadenken tot het geloof aan 

Mij komen. Ik wil alleen dat u niet onnadenkend door het leven gaat, dat u niet 

alleen aandacht schenkt aan de wereld en gelooft dat uw aardse leven doel is in 

zichzelf. U moet uzelf steeds weer de vraag stellen, waarom en waartoe u op de 

wereld bent - om dan ook de gedachten aan een God en Schepper op te nemen die 

steeds weer als golven om u cirkelen. Want dit is de zin en het doel van uw 

aardse leven, dat u inziet dat er een God en Schepper is en verlangt zich met Hem 

in verbinding te stellen.  

 

Dan zal deze God en Schepper u ook omvatten en eeuwig niet meer laten vallen. 

Hij zal u ook de kennis doen toekomen over Jezus Christus, uw verlosser. Want 

tot Hem moet u gaan opdat u uw zwakheden verliest, opdat uw weg omhoog 

verzekerd is. Want al onderkent u Mij wel, u zou toch te weinig wilskracht 

hebben ernstig naar Mij te streven, omdat u daartoe te zwak bent als gevolg van 

uw zonde van de afval van Mij van weleer. En opdat uw wil versterking 



 19 

ondervindt is de mens Jezus aan het kruis gestorven, om voor u de genaden van 

een versterkte wil te verwerven.  

 

Ikzelf kwam u te hulp in uw grote geestelijke nood die het gevolg was van uw 

oerzonde. Ikzelf volbracht in de mens Jezus het verlossingswerk om uw schuld te 

delgen. Nu is ook voor u de terugkeer tot Mij mogelijk geworden als u Jezus 

Christus bidt om kracht, als u Hem uw zondeschuld aan Zijn voeten legt en de 

ernstige wil toont om terug te keren tot de Vader, Die in Jezus Christus Zijn 

intrek had genomen, Die Zich met Hem verenigd heeft tot in alle eeuwigheid. En 

of u nu gelooft in God als Schepper of als Verlosser, nooit zal deze God 

gescheiden van Jezus Christus te denken zijn, want God en Jezus zijn Een, alleen 

heeft God Zich bediend van een menselijk lichaam dat door de mensen Jezus 

werd genoemd, dat echter Mij in alle volheid in Zich droeg.  

 

Ik heb alles geschapen, uit Mij kwam ook de menselijke vorm Jezus voort die 

Ikzelf tot omhulsel koos om onder de mensen te kunnen vertoeven. U, mensen 

bent ook uit Mijn Wil voortgekomen - maar u scheidde u eens vrijwillig van Mij, 

want de band met Mij wordt alleen door de liefde tot stand gebracht, maar u gaf 

haar eens vrijwillig prijs. Daarentegen was de mens Jezus met liefde doorstraald 

en had dus Mijn Oersubstantie in Zich, want die is Liefde. Dus moest Hij Zelf 

naar Zijn wezen God zijn, alleen Zijn uiterlijk omhulsel was menselijk tot Hij 

ook dat had vergeestelijkt, zodat het zich met Zijn Goddelijke ziel kon verbinden 

en er zo niets menselijks meer overbleef toen Jezus het verlossingswerk had 

volbracht.  

 

Wie daarom Mij in Jezus heeft herkend die is ook de duisternis ontvlucht, want 

dan trekt hem het Licht Zelf omhoog, want Ikzelf ben dat Licht en door de mens 

Jezus straalde dat Licht naar de aarde omdat het deze mens geheel en al vervulde. 

U allen zou Ik deze lichtstraal willen toezenden, maar eerst moet uw hart zich 

voor Mij openen, u moet uw gedachten richten tot Hem, Die u heeft geschapen. 

De wil daartoe moet u vrij uit uzelf laten opkomen, dan echter zult u ook 

gegrepen worden door Mijn barmhartige liefde en dan wordt alles gedaan om u 

het juiste inzicht te doen toekomen over Jezus Christus. En erkent u Hem dan als 

Gods Zoon en Verlosser van de wereld, Die Een is geworden met Mij, dan kunt u 

voor eeuwig niet meer verloren gaan. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8331 

18 november 1962 
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Jezus leefde de mensen het leven voor  
 

Het leven van de Mens Jezus op aarde was een onafgebroken dienen in liefde. 

Want Hij wilde de mensen een voorbeeld geven van een juiste levenswandel, om 

hen ertoe te brengen Hem na te volgen en zo dus ook gezegend te worden als 

uitwerking van een leven in liefde. 

 

Hij Zelf was vervuld van Liefde. Want Hij bracht de Liefde mee uit het rijk van 

het licht, waar Zijn Ziel uit was afgedaald naar de aarde. Hij was niet belast met 

de oerzonde, die daarin bestond dat de wezens zich geheel richtten op hun liefde; 

dat ze het aanstralen van de Liefde van hun Vader van eeuwigheid afwezen. Hij 

was met de Vader zeer innig verbonden en dus ontving Hij ook onophoudelijk 

het aanstralen van Zijn Liefde en daarom nam Hij de Liefde mee naar de aarde. 

En op grond van Zijn Liefde wist Hij ook wat liefdeloosheid betekende voor de 

mensen. Hij wist dat ze een verduisterde geest hadden zonder liefde en dat ze 

daarom ook geheel een prooi waren van hem, die zonder liefde over hen heerste 

en hen tot handelen aanzette dat tegen God gericht was. 

 

En over deze grote nood der mensen ontfermde Hij Zich. Hij trok alle mensen in 

het bereik van Zijn Liefde en Hij diende hen, doordat Hij Zich bekommerde om 

alle aardse noden van degenen die Hem omringden, doordat Hij hun ziekten 

genas en ze van hun zwakheden en gebreken bevrijdde. 

 

En ook om de geestelijke nood bekommerde Hij Zich, doordat Hij onderrichtte 

en trachtte de mensen vertrouwd te maken met de waarheid, om de duisternis uit 

hen te verdrijven, om hen opheldering te verschaffen, dat ze alleen door de liefde 

weer naar God terug konden keren. Want Hij wist dat Hij het verlossingswerk 

voor de mensheid zou volbrengen om de terugkeer van de gevallen broeders naar 

God weer mogelijk te maken, die zonder Zijn dood aan het kruis als delging van 

de oerschuld nooit meer zou hebben kunnen plaatsvinden. 

 

Maar het verlossingswerk kon alleen succesvol zijn voor de mensen, als ze nu 

ook een leven in liefde leidden, omdat ze daardoor pas weer hun wezen, zoals dat 

geheel in het begin was, konden verwerven; omdat alleen de liefde een dichter bij 

God komen mogelijk maakt, Die de eeuwige Liefde is. Daarom onderrichtte Hij 

onafgebroken en de inhoud van Zijn Evangelie bestond uit de goddelijke leer van 

de liefde, de geboden van de liefde tot God en de naaste, hetgeen dan ook Zijn 

leerlingen moesten verbreiden in de wereld. 

 

Daarom zult u mensen de weg van de navolging van Jezus moeten gaan. U zult 

een levenswandel in liefde moeten leiden, maar ook een mate van lijden geduldig 

op u nemen. Want de weg over de aarde van Jezus was onuitsprekelijk smartelijk. 

En Hij wist al tevoren welk groot leed Hem wachtte en toch ging Hij deze weg in 
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vrije wil. Want Hij was naar de aarde gekomen om tegenover de Vader een 

overgrote boete te doen voor Zijn gevallen broeders. 

 

Deze zondeschuld kon alleen door een buitengewoon zware lijdensweg teniet 

worden gedaan en deze is de Mens Jezus waarlijk gegaan. Maar de Liefde in 

Hem gaf Hem daartoe ook de kracht. Hij was vervuld van de goddelijke Liefde. 

Zijn lichaam bevatte de eeuwige Liefde. En dus betrok Hij ook voortdurend de 

kracht van Haar, die Hem er toe in staat stelde, het verlossingswerk te 

volbrengen. 

 

God Zelf was in Hem. Zijn Ziel was een Ziel van het licht en alleen het lichaam 

maakte deel uit van de aarde, dat nog onrijpe substanties bevatte, die de Mens 

Jezus echter vergeestelijkte door Zijn leven in Liefde en tenslotte door Zijn lijden 

en sterven aan het kruis. 

 

Hij heeft dus de mensen het leven voorgeleefd, dat alle mensen kunnen leiden 

met Zijn hulp, dat wil zeggen zodra ze verlost zijn door Jezus Christus en 

vergiffenis hebben gekregen voor hun schuld. Want zonder deze verlossing zijn 

ze te zwak om in navolging van Jezus te leven. Ze zullen noch liefde beoefenen, 

noch van zins zijn leed te dragen, omdat de oerschuld hen nog terneer drukt en ze 

dus onder de invloed van de tegenstander staan, die de aanleiding gaf voor hun 

val in de diepte. 

 

Maar wie bereid is de weg van de navolging van Jezus te gaan, die erkent Hem 

ook als de Goddelijke Verlosser. En hij heeft zijn schuld onder het kruis 

gedragen. Hij smeekt Hem om versterking van de wil en hij zal de genaden 

gebruiken die de Mens Jezus door Zijn dood aan het kruis voor hem heeft 

verworven. En ook diens ziel zal rijp worden door liefde en leed. Ze zal - vrij van 

haar oerschuld - nu ook alle ballast kwijt kunnen raken, wat door liefde en leed 

teweeg wordt gebracht. Want Jezus heeft niet voor niets de woorden 

uitgesproken: Neem uw kruis op en volg Mij na. Hij is als kruisdrager 

voorgegaan en Hem zult u moeten volgen. Hij haalde de kracht voor Zijn gang 

naar het kruis uit de Liefde, Die in Hem woonde. 

 

U mensen zult altijd aanspraak kunnen maken op de Liefde van Jezus en Zijn 

Kracht, want Hij is de eeuwige Liefde Zelf, Die Zijn intrek nam in Zijn vleselijke 

omhulling, Die deze omhulling geheel vergeestelijkte en ze doorstraalde om 

Zichzelf zichtbaar te maken voor de wezens die eens uit de eeuwige Liefde waren 

voortgekomen en God wilden zien. Maar steeds moet de mens door liefde zich 

verplaatsen in die staat, die hem bij het allereerste begin eigen was. Hij moet de 

ommekeer naar de liefde voltrekken zolang hij op aarde vertoeft. En hij kan het, 

wanneer hij maar zijn toevlucht neemt tot Jezus, wanneer hij Hem navolgt en de 

weg gaat van liefde en leed. 
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Amen 

 

 
 

BD.5068 

21 februari 1951 

 

Liefde beoefenen, de enige opdracht op aarde  
 

Er is maar één weg naar Mij, die u zult moeten gaan, daar anders Mijn rijk voor u 

gesloten blijft, daar anders de weg in de diepte voert. Het is de weg van de liefde, 

die onvoorwaardelijk moet worden begaan, omdat hij de enige weg is die naar 

Mij voert. De weg van de liefde te gaan betekent: een verandering van wezen bij 

zichzelf voltrekken, omdat bij het begin van de belichaming als mens de 

eigenliefde overheerst, die de mens moet afleggen, wil de ware liefde, die hem 

als goddelijk schepsel kenmerkt, in hem tot ontplooiing komen. 

 

De onbaatzuchtige naastenliefde is het, die in u deze verandering van wezen 

voltrekt en die dus steeds beoefend moet worden als u dichter bij Mij wilt komen 

en in Mijn rijk wilt worden opgenomen, waar hoogste gelukzaligheid uw 

bestemming is. Liefde te beoefenen is dus de taak die u werd gegeven gedurende 

de tijd van uw aardse bestaan. Steeds maar onbaatzuchtig werkzaam te zijn in 

liefde, te geven, te helpen en zo voortdurend wederliefde op te wekken. 

 

Een verdere opdracht heb Ik u niet gesteld, want als u deze vervult, doet u alles 

wat voor het slagen van de laatste beproeving van uw wil op aarde noodzakelijk 

is. Want wie de liefde beoefent richt zich op Mijzelf en Ik ben de eeuwige Liefde. 

Alleen door de liefde herstelt u de verbinding met Mij, die heel in het begin uw 

bestemming was. Alleen door de liefde zult u weer degene worden die u was 

vanaf het allereerste begin, tot goddelijk wezen dat volledig beschikt over kracht 

en licht. 

 

De liefde voor de naaste vraagt wel om een zekere zelfoverwinning, omdat de 

mens moet opofferen wat hij bezit, omdat hij zich moet losmaken van datgene 

wat hem zelf lief is om het de naaste, die in nood is, te doen toekomen. Maar hij 

wint duizendmaal meer dan hij weggeeft, want met elk werk van liefde komt hij 

Mijzelf naderbij. Met elk werk van liefde verkleint hij de afstand tot Mij en met 

elk werk van liefde ontvangt hij zelf licht en kracht, de uitstraling van Mijn 

eeuwige Liefde. Hij geeft iets aards weg en ontvangt iets geestelijks terug, tot 

zijn verkregen rijkdom hem dan in staat stelt zelf het geestelijke uit te delen en 

hij nu al als Mijn knecht voor Mij werkt, wat steeds eerst diepe liefde voor Mij en 

voor de naaste vereist. Zonder liefde zult u niet zalig kunnen worden. Maar de 
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vonk van de liefde draagt u allen in uw hart en hij kan zeer snel tot een heldere 

vlam oplaaien. Dan grijpt hij alles vast en geeft de vlam steeds nieuwe voeding, 

zodat ze helder gaat stralen en de weg naar Mij nu voor iedereen zichtbaar is. 

 

Beoefen de liefde. Ontdoe u van datgene wat de medemens ontbreekt en bedeel 

hem naar vermogen, dan zal in u ook het bewustzijn van Mijn tegenwoordigheid 

ontwaken en dan hebt u wat u weggaf verruild voor iets heerlijks. Uw liefde heeft 

Mijzelf aangetrokken en de liefde in u laat nu een vereniging toe, die voordien 

niet mogelijk was. De liefde brengt de aaneensluiting tot stand met de eeuwige 

Liefde, die steeds de hoogste gelukzaligheid tot gevolg heeft. 

 

Amen 

 

 
 

BD.7411 

18 september 1959 

 

Barmhartige naastenliefde  
 

Tegenover de nood van de medemens zult u in barmhartige liefde moeten 

ontbranden, wanneer u om hulp zult worden gevraagd en hun deze hulp zult 

kunnen bieden. U zult hun nood moeten voelen alsof ze van uzelf is, om dan naar 

vermogen te helpen. En u zult wederliefde in de naaste opwekken en de vlam van 

liefde zal zich uitbreiden in steeds grotere kringen. De liefdevolle mens zal ook 

zijn hulpvaardigheid versterken en de wederliefde in de medemens zal eveneens 

steeds nieuwe voeding vinden. De vlam van liefde zal groter worden en zich met 

kracht een weg banen naar Mij, De eeuwige Liefde. 

 

De liefde voor Mij kan alleen door onbaatzuchtige naastenliefde worden 

bewezen. Want Mij lief te hebben, als het volmaaktste Wezen in de oneindigheid, 

is niet moeilijk. Maar van de medemens te houden, met al zijn zwakheden en 

gebreken, is er pas een bewijs voor, dat de mens een meevoelend hart heeft, dat 

bereid is liefde te geven en dat hij de in hem sluimerende liefde graag tegenover 

deze zwakke, hulpeloze naaste kenbaar zou willen maken, die in zijn nood tot 

hem komt. 

 

Deze liefde dus is mededogen en waarlijk in het hart van de mens geboren. En ze 

bewijst de liefde voor Mij, want van een gebrekkig wezen te houden, bevestigt 

pas de liefde voor het volmaakte Wezen, Dat Schepper is van al datgene, wat de 

mens omringt. Dus ook van de naaste, die daarom op ware broederliefde 

aanspraak kan maken naar Gods Wil. 
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De naastenliefde zal ook nooit kunnen worden geveinsd, want de mens bewijst de 

naaste of liefde of hij laat hem in zijn nood. Maar hij zal nooit diens nood 

lenigen, wanneer hij er niet toe is gedwongen door andere materiële voordelen, 

die dan echter niet meer in het gebied van de naastenliefde thuishoren, zoals ze 

door Mij van u mensen gevraagd wordt. 

 

Terwille van aards voordeel hulp te bieden is in Mijn Ogen hetzelfde als een 

verzuim. Want alleen de onbaatzuchtigheid is echte naastenliefde, zoals Ik ze 

door Mijn gebod vraag. Wat uit berekening wordt gedaan, valt niet onder de 

vervulling van dit gebod, maar is een dood werk, dat niet Mijn aandacht trekt. 

Maar u mensen zult Mij niet kunnen misleiden, want Ik kijk in uw hart. 

 

En daarom vraag Ik een gloed van barmhartige liefde. Een gevoel van 

barmhartige liefde, die uitgaat naar uw naaste die zich in nood bevindt. Alleen 

deze zal Ik beschouwen en waarderen als een bewijs van uw liefde voor Mij, uw 

God en Vader, Die u met Zijn nooit aflatende Liefde volgt en u tot Zich wil 

trekken in erbarmende Liefde. 

 

En er is u aangegeven, welke mate van liefde u de naaste zult moeten schenken. 

U moet van hem houden als van uzelf. Hetzelfde waarop u aanspraak maakt voor 

uzelf, zult u hem ook moeten laten toekomen. Dat wil zeggen: u moet hem naar 

vermogen helpen en er steeds aan denken, dat het ook u goed zou doen wanneer u 

van uw medemens dezelfde hulp zou ondervinden. 

 

U zult nooit moeten denken geen verplichtingen tegenover uw naaste te hebben. 

Want deze verplichting heb Ik u opgelegd door Mijn gebod, door de toevoeging: 

“als uzelf”. Ik sta u mensen een mate van eigenliefde toe en daarmee in 

overeenstemming moet u de naaste beminnen “als uzelf”. 

 

En deze toevoeging verplicht u steeds aan de naaste te denken, zoals u immers 

ook voornamelijk aan uzelf denkt en dit u ook niet is verboden. Maar zodra u 

zich ook om de naaste bekommert, is ook uw eigenliefde gerechtvaardigd en ze 

zal ook spoedig niet meer de juiste maat overschrijden. Want u zult toenemen in 

barmhartige naastenliefde en zo ook steeds diepere liefde voor Mij bewijzen. U 

zult Mijn geboden vervullen en daardoor waarlijk gelukzalig worden. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8608 

6 september 1963 
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Het zich eigen maken van deugden  
 

U zult geduld moeten oefenen en streven naar een levenswandel in 

vredelievendheid en zachtmoedigheid, in barmhartigheid, rechtvaardigheid en 

deemoed. En u zult dan ook steeds een leven leiden in liefde, want alleen de 

liefde zal u zo vormen, dat u al deze deugden zult bezitten, dat u uw best doet 

tegenover uw naaste de liefde te beoefenen en u dus dan naar Mijn Wil zult 

leven. 

 

Zolang Mijn tegenstander u nog beheerst, zult u het juist laten ontbreken aan wat 

Ik van u vraag. Vandaar dat u ook zelf zult kunnen inzien aan wie u toebehoort, 

wanneer u bij uzelf ernstig onderzoekt wat nog ontbreekt aan uw volmaaktheid. 

Want deze deugden bezat u in volmaakte staat, toen u Mij nog toebehoorde en 

gelukzalig was. Door het zich afkeren van Mij was u in het tegendeel veranderd. 

Alle slechte eigenschappen waren in u gewekt. U had het wezen van Mijn 

tegenstander aangenomen, die totaal zonder enige liefde was. 

 

U moet in uw leven op aarde weer volmaakt worden. En u zult daarom ook alle 

slechte eigenschappen weer moeten afleggen en uw oorspronkelijke wezen 

aannemen. U zult een leven in liefde moeten leiden, dat alle deugden in u zal 

wekken, zodat u nu weer goddelijke schepselen bent. Maar dit zal altijd een 

innerlijke strijd vragen, tot u uw aanvankelijke wezen aflegt. Want steeds weer 

zult u door Mijn tegenstander worden geprikkeld om ongeduldig, strijdlustig en 

een opvliegend wezen te zijn. Steeds weer zal hij uw hart willen verharden, uw 

rechtvaardigheidszin vertroebelen en u ertoe willen brengen hoogmoedig te zijn. 

Want hij wil uw volmaaktheid niet, maar hij wil uzelf behouden als wezens, die 

op hem lijken en over wie hij heersen kan. 

 

Maar deze strijd zult u moeten voeren, want elke vooruitgang vraagt om geweld 

tegenover hem, die u geboeid houdt. En u zult de zege kunnen behalen, wanneer 

u zich aan Mij in Jezus toevertrouwt, wanneer u Mij vraagt u te helpen weer te 

worden zoals u was in het allereerste begin. U zult alleen steeds bewust aan uzelf 

moeten werken. U zult moeten inzien wanneer u gefaald hebt en in uw oude 

fouten bent teruggevallen en u zult Mij steeds weer om kracht moeten vragen om 

uw wezen om te vormen. 

 

Dan zie Ik, dat uw wil serieus is. En Ik zal u waarlijk helpen, dat u uw doel 

bereikt. Op de eerste plaats zult u elke hoogmoed moeten afleggen, want deze 

hoort bij Mijn tegenstander en liet hem ten val komen. Wanneer u zich in diepe 

deemoed bij Mij aanbeveelt, zult u heel zeker van hem loskomen. Want alle 

andere deugden zult u zich dan ook eigen maken, alle fouten zult u overwinnen, 

omdat u ze dan ook inziet als fouten, zodra de hoogmoed van u is geweken. En 

zodra u in liefde wandelt, brengt deze liefde u ertoe uw wezen te veranderen. U 
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zult dan niet anders kunnen dan rechtvaardig denken, barmhartig zijn, 

vredelievend en geduldig ook de zwakheden van de medemensen verdragen en in 

alle zachtmoedigheid zult u proberen in te werken op een naaste, wanneer u hem 

zult willen helpen om net als u de hervorming van zijn wezen te voltrekken. 

 

Zodra door de liefde alle goddelijke eigenschappen in u weer tot doorbraak 

komen, zult u ook zeker uw doel bereiken: de aaneensluiting met Mij, die alleen 

met een aan Mij gelijk wezen kan plaatsvinden, omdat dit in de wet van Mijn 

eeuwige ordening zijn oorzaak vindt. Steeds weer zult u zelfkritiek moeten 

uitoefenen, in hoeverre de tegenstander nog macht heeft en u beïnvloedt. En u 

moet hem steeds weerstand bieden, wanneer hij u wil verleiden terug te vallen in 

de fouten, die u probeert af te leggen. 

 

Eén gedachte aan Mij en hij moet u met rust laten en kan u niet meer in het nauw 

brengen. Alleen zult u de ernstige wil moeten opbrengen deze omvorming van 

uw ziel te voltrekken. Want de verzoekingen komen dagelijks op u af, vaak 

teweeg gebracht door uw naaste, die door de tegenstander wordt aangezet u in 

opwinding te brengen, opdat u dan weer in uw oude fouten terug zult vallen. 

 

En steeds weer zult u zich moeten waarmaken. Maar wanneer u volhoudt, 

wanneer u bewust aan uzelf werkt, dan zal ook een heerlijk loon zeker voor u 

zijn. Want het leven op aarde duurt niet lang, maar het geestelijke rijk zal u een 

gelukzalig leven schenken en  u zult weer in licht en kracht en vrijheid met Mij 

kunnen werken. Want uw wezen heeft zich aan het Mijne aangepast, wat ook een 

band van eeuwigheid betekent, want u bent nu volmaakt geworden, zoals uw 

Vader in de hemel volmaakt is. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8490 

7 mei 1963 

 

Het overwinnen van de wereld  
 

Wie de wereld liefheeft, behoort nog toe aan Mijn tegenstander. Want de aardse 

wereld is zijn rijk, waar hij heerst en regeert. Alle gedachten, die het verlangen 

naar de goederen der wereld betreffen, zijn u door hem ingefluisterd. En u zult 

daarom nauwelijks het toesturen van gedachten aannemen van de lichtwezens, 

die u op geestelijke zaken proberen te richten en u ertoe zouden willen brengen u 

af te wenden van de goederen van deze wereld, in te zien dat ze vergankelijk zijn 

en naar onvergankelijke goederen te streven. Maar u zult door deze wereld 
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moeten gaan om de materie te overwinnen, want u zult daar vrij van moeten 

worden. U zult als vergeestelijkt de aarde moeten verlaten, want dat is uw doel. 

 

Mijn hulp voor u bestaat nu daarin, dat Ik u steeds weer de vergankelijkheid van 

aardse goederen voor ogen houd, dat Ik u vaak ook datgene afneem waar uw hart 

in het bijzonder aan gehecht is. Niet om u daardoor leed te berokkenen, maar u 

moet door zulk leed tot het ware inzicht komen: dat alles vergaat, dat niets 

waarde heeft voor de eeuwigheid. Pas wanneer u de echte waarde of 

waardeloosheid van materiële goederen leert inzien, maakt u uw hart daar los van 

en streeft u naar meer waardevolle goederen, die van u blijven en die u zult 

kunnen meenemen in het rijk hierna. 

 

Maar één ding ontbreekt u en daarom denkt u alleen zuiver aards. Dat is het 

geloof in een voortleven na uw lichamelijke dood. Alleen uw aardse lichaam kan 

maar sterven, juist omdat het materie is. Maar wat het lichaam bewoont en levend 

maakt - de ziel - kan niet sterven. Het kan alleen uw materiële omhulsel verlaten. 

En dan kan het armzalig of ook rijk met haar gesteld zijn, wanneer ze het rijk 

hierna binnengaat. En dit lot bereidt u uw ziel zelf gedurende het leven op aarde. 

Haar zuiver aardse instelling plaatst de ziel in een uiterst armzalige toestand, 

welke ze later bitter zal ervaren. En vol berouw denkt ze aan de niet benutte tijd 

op aarde, zodra ze een zweempje inzicht heeft. 

 

Omgekeerd zult u echter ook in het leven op aarde rijkdommen voor de ziel 

kunnen verzamelen, wanneer u de aardse materie leert overwinnen en de ziel 

geestelijk bedenkt. Wanneer u uw gedachten richt op het geestelijke rijk, dat uw 

ware vaderland is. En geloof, dat u gemakkelijk en blij deze aarde zult verlaten, 

wanneer het uur van uw sterven is gekomen. De materie zal u niet weerhouden en 

u maakt u graag los van alles wat bij de aarde hoort. En omdat u dan een veel 

mooier leven wacht, ben Ik er steeds alleen op bedacht u tot overwinnaars van de 

aardse wereld en de goederen ervan te maken, u te helpen de waardeloosheid 

ervan in te zien en u te bevrijden van dingen, waar uw hart aan verslingerd is en 

die toch gemakkelijk een gevaar voor u kunnen betekenen, dat u hierdoor uw 

geestelijk streven zult vergeten, dat u Mijn tegenstander nog de tol betaalt die hij 

van u verlangt. 

 

Het aardse leven is kort, maar de hele eeuwigheid ligt voor u. En terwille van 

deze korte tijd zult u gemakkelijk een heerlijk leven in de eeuwigheid kunnen 

verspelen, omdat u de aardse goederen foutief beoordeelt, omdat u ze een waarde 

toekent, die ze niet bezitten. En dus hebt u een verklaring, waarom het noodlot u 

zo nu en dan hard treft, doordat het u wat dierbaar verkregen is afneemt, hetzij 

mensen of aardse goederen, omdat Ik uw gedachten graag alleen op geestelijke 

zaken wil richten, die u duizendvoudig schadeloos zullen stellen voor aardse 

verliezen en voor aards lijden van allerlei aard. 
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Alles is zegenrijk, wanneer het in staat is uw zinnen los te maken van werelds 

bezit. En elk vrijwillig afstand doen vergoed Ik u rijkelijk met geestelijke 

goederen. En eens zult u Mij zeer dankbaar zijn, dat Ik u hielp vrij te worden van 

materiële wensen en begeerten en u vrij van zulke zaken het geestelijke rijk kon 

binnengaan. 

 

Alles wat bij de wereld hoort, is nog een hindernis op de weg naar Mij. Daarom 

zult u zulke hindernissen moeten overwinnen en al uw verlangens moeten 

afleggen, om vrij en onbezorgd binnen te kunnen gaan in uw ware Vaderland, om 

daar eeuwig gelukzalig te mogen zijn, zoals het uw bestemming is. 

 

Amen 

 

 
 

BD.7622 

15 juni 1960 

 

Het navolgen van Jezus - Draag het kruis met geduld  
 

Het teken dat u Mij navolgt, is wanneer u ook uw leed, dat Mijn Liefde u oplegt, 

geduldig op u neemt, opdat uw ziel geheel rijp zal worden. Steeds zult u 

indachtig moeten zijn, dat Ik u tot navolging heb aangemaand met de Woorden: 

“die neme zijn kruis op en volgt Mij na”. 

 

Ik wil u beslist ook helpen uw kruis te dragen, maar u moet niet proberen het 

helemaal van u weg te werpen. U moet er steeds aan denken, dat u veel ballast 

van uw ziel kwijt zult kunnen raken, wanneer u geduldig uw kruis draagt. En 

daartoe zal Ik u steeds kracht geven, wanneer u hierom vraagt. Want Ik ben u 

steeds nabij als u in Mijn navolging leeft op aarde.  

 

En er rest u niet veel tijd meer. U zult meer leed moeten dragen, omdat Ik u wil 

helpen nog op aarde een graad van licht te bereiken, die u zal laten binnengaan in 

de gelukzaligheid wanneer uw einde is gekomen. Maar blijf steeds met Mij 

verbonden door werken van liefde, gebed en voortdurende gedachtenis. Want dan 

kan Ik voortdurend in uw nabijheid zijn. En dan zult u zeker de weg kunnen 

gaan, zelfs wanneer u een klein kruis hebt te dragen. 

 

Maar een leven in gelijkmatigheid, in zorgeloze rust, zou u niet tot zegen 

strekken, tenzij u zo buitengewoon liefdadig zou zijn, dat het rijpingsproces van 

uw ziel zich met succes voltrekt. U bent echter allen nog te lauw werkzaam in 

liefde en verwerft daarom te weinig voor uw ziel. En het leed moet daarom 
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bijdragen tot uw reiniging. En denk er altijd aan welk onuitsprekelijk leed Ik voor 

u op Me heb genomen. 

 

U zou dit leed zelf hebben moeten verdragen terwille van uw zondeschuld en u 

zou daartoe niet in staat zijn geweest. Daarom nam Ik uw schuld op Me en heb Ik 

onuitsprekelijk geleden, omdat Ik u liefheb en het leed voor u wilde dragen. 

 

En dan zal uw kruis u klein voorkomen. U zult het graag dragen, omdat u Mij 

zult willen navolgen. En u zult zeker door de poort het rijk van licht binnengaan, 

omdat Ik u vooraf ga en u de poort zal openen, opdat u gelukzalig zult worden. 

 

Neem uw kruis op u. Dat wil zeggen: draag geduldig en uit liefde voor Mij al het 

leed dat u belast, maar dat nodig is voor de rijpheid van uw ziel. Want eens zal de 

ziel zich mogen verheugen in het licht. Eenmaal zal het kruis, dat haar was 

opgelegd om te dragen, haar niet zwaar voorkomen. En laat u Mij aan uw zijde 

gaan, dan zal Ik u ook helpen dragen en u zult de last niet zo zwaar voelen. 

 

En Ik ben bij ieder die Mij in gedachten aanroept. Ik wacht alleen op deze roep, 

omdat Ik niet tegen uw wil in u werkzaam kan zijn, ondanks Mijn Liefde. 

 

Maar Ik laat u nooit alleen. En zelfs het kruis, dat u is opgelegd, is een bewijs van 

Mijn tegenwoordigheid, omdat Ik, Die al het leed van de mensheid op Mijn 

Schouders heb geladen en daarmee de weg naar het kruis ben gegaan, u daarmee 

zacht aanmaan Mij na te volgen. 

 

Wees dus geduldig, wat er ook op u drukt. Mijn Liefde zal u sterken. Mijn Liefde 

zal het kruis van u afnemen wanneer de tijd daar is. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6355 

14 september 1955 

 

Het doel van de nood: de band met God  
 

In welke nood u mensen zich ook bevindt, steeds ben Ik tot helpen bereid als u 

Mij hierom bidt. Ik sluit Mijn Oor voor geen enkele roep, die uit een gelovig hart 

naar Mij wordt opgezonden. En Ik bekommer Me ook om al diegenen, die zich 

bij Mij aanbevelen. 
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Maar elke nood heeft ook een doel: de mensen naar Mij toe te drijven, die zich 

nog verre houden van Mij, die nog geen innige band met Mij hebben 

aangeknoopt, die Mij vergaten in het gewoel van de wereld ofschoon ze Mij niet 

helemaal afwijzen. Naar hen werp Ik ook Mijn netten uit en dan moet de nood tot 

stand brengen, dat ze met aandrang op Mij aansturen. En Ik zal hen niet ten onder 

laten gaan, Ik zal hen helpen. 

 

Alle zorgen kunnen de mensen op Mij afwentelen. Ze kunnen met alle zorgen en 

noden naar Mij komen, Mij alles onbevangen voorleggen en Mij vragen alles 

voor hen te regelen. En ze zullen wonderbaarlijk worden geholpen. Maar hoe 

weinigen geloven dit en verlaten zich volkomen gelovig op Mij. 

 

En Mijn Arm kan nog niet reddend ingrijpen, waar de nood zijn doel nog niet 

heeft vervuld. En Ik moet toezien hoe zwaar de mensen onder hun kruis gebukt 

gaan. En Ik kan Mij steeds alleen als kruisdrager aan hen aanbieden, maar Ik kan 

niet tegen hun wil de last van hen afnemen, daar die anders geheel doelloos is 

geweest en de mensen in dezelfde geestelijke nood blijven, ook wanneer ze vrij 

zijn geworden van hun aardse nood. 

 

Geloof toch Mijn Woorden, dat Ik alleen maar wacht op uw roep, dat Mij alles 

mogelijk is en dat Ik u liefheb. En als u dit gelooft, zoek in elke nood van het 

lichaam of de ziel toevlucht tot Mij, Die alleen de nood verhelpen kan en ook wil, 

omdat Ik u liefheb. 

 

Geef elke twijfel op, want die is alleen maar hinderlijk bij het in u werkzaam 

laten worden van Mijn Liefde. Geloof en u bereikt alles bij Mij. Maar houd dan 

ook de verbinding met Mij overeind, want het doel van elke nood is alleen, dat u 

de weg vindt naar Mij en bij Mij zult willen blijven; dat u de weg neemt naar de 

Vader en nooit van Hem weggaat. Want terwille van uw geestelijke nood komt 

de aardse nood over u. En de geestelijke nood bestaat in de verwijdering van Mij, 

in het dode geloof, daar u anders naar die Ene zou gaan, Die alleen u helpen kan 

en wil. 

 

Laat het geloof in u levend worden en twijfel geen ogenblik aan Mijn Liefde en 

Mijn Macht, en u zult door elke nood heen worden geleid. Ik Zelf zal u daarvan 

bevrijden. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6290 

21 juni 1955 
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Slagen van het noodlot - Geneesmiddelen  
 

De wonden die Ik u moet toebrengen als Ik u niet aan de eeuwige dood wil 

prijsgeven, zijn waarlijk niet het kenmerk van toorn of van liefdeloosheid. Ze zijn 

ook geen teken van rechtvaardige straffen voor uw misstappen, het zijn alleen 

geneesmiddelen om ziekten, waaraan u zelf schuld bent, weer van u weg te 

nemen. Zij zijn nodig om uw ziel weer gezond te laten worden. Door eigen 

schuld bent u uit Mijn ordening getreden daar anders geluk en zaligheid uw lot 

zou zijn. Geloof Mij dat Ik u veel liever hemelse vreugden zou bereiden, dat u het 

Mij zelf echter onmogelijk maakt zodra u Mijn ordening verlaat. Dat Ik echter 

alles probeer om u weer naar de goddelijke ordening terug te brengen om u weer 

onbegrensd gelukkig te kunnen maken. Hoe meer nood en kommer, ellende en 

ziekte op aarde te zien is, des te ernstiger zijn de overtredingen tegen Mijn orde. 

En uit deze nood kunt u, mensen zelf constateren op welk laag pijl u bent 

aangeland. Ik zou waarlijk liever de mensen in zaligheid weten dan 

ongemotiveerd zware plagen over hen te laten komen, om Mijn eeuwige ordening 

weer tot stand te brengen. En als iemand dan ook meent dat hij niet zo'n grote 

zondaar is dat een zo'n groot ongeluk dat hem getroffen heeft nodig zou zijn, dan 

zeg Ik u; u, mensen kent de samenhangende verbanden niet en u kent ook niet de 

gevolgen van uw ongeluk in zijn volle omvang. U weet ook niet voor wie uw 

noodlot eveneens tot uitrijpen dient. U weet ook niet, omdat de herinnering aan 

vroeger u ontnomen is, wat u vóór uw belichaming als mens, vrijwillig hebt 

aangeboden op u te nemen. Ik echter weet alles en Ik leg u waarlijk geen grotere 

last op dan u kunt dragen. 

 

Bovendien bied Ik u Mij Zelf als kruisdrager aan wanneer u denkt dat uw kruis te 

zwaar wordt. Maar u doet helaas niet vaak een beroep op Mijn hulp, en daarom 

klaagt u over de last en moppert vaak dat ze voor u te zwaar is. Liefde bewoog u 

eens, uzelf Mij aan te bieden tot het dragen van de last van een kruis. In het 

aardse leven weet u echter niet waarom u lijden moet. Ik zeg dat echter in het 

bijzonder tot u die gelooft Mij door uw wil toe te behoren. Ik wil echter dat u ook 

zonder de oorzaak te weten berustend en zonder klagen uw weg gaat, dat u uw 

kruis berustend op u neemt. Want Ik wil dat u zich altijd onder Mijn wil buigt in 

het besef dat Hij, aan Wie u zich overgeeft, een God van Liefde is en dat alles 

wat van Hem komt u tot zegen zal strekken. 

 

Daarom, verzet u niet tegen uw lot wat het ook brengen mag. Als u Mij wilt 

toebehoren klaag en mopper dan niet maar wees er steeds zeker van dat het u tot 

heil dient, dat het altijd alleen hulp betekent en het herstel van Mijn ordening van 

eeuwigheid. Wees er zeker van dat u het eenmaal zult inzien en Mij er dan 

dankbaar voor bent dat Ik u deze weg op aarde liet gaan. Deze weg met zijn 



 32 

lasten, met zijn beproevingen, maar ook met Mijn Liefde, die de reden is van 

alles wat u overkomt daar Ze altijd alleen wil dat u zalig wordt. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8366 

30 december 1962 

 

God past smartelijke middelen toe 
 

U zult nooit aan Mijn Liefde mogen twijfelen, wat er ook gebeuren mag in de 

wereld, of in uw omgeving. Ik weet, waarom Ik het toelaat, zelfs wanneer het 

niet Mijn Wil is, maar de wil van de mensen zelf werkzaam is en zijn 

medemensen leed aandoet. Ik weet, wat weer voor de afzonderlijke mens 

bevorderlijk is om rijp te worden en daarom moet Ik ook vaak Zelf ingrijpen en 

door harde slagen van het noodlot trachten in te werken, dat u tot zelfbezinning 

zult komen, wanneer u in gevaar bent uzelf te verliezen aan Mijn tegenstander. 

Maar meen niet dat Ik liefdeloos en ongegrond leed over u laat komen, want 

alleen Mijn Liefde brengt Me ertoe om in te grijpen op de meest uiteenlopende 

manier. Het gevaar dat u weer voor eindeloos lange tijd verloren zou kunnen 

gaan, is te groot en Ik wil u niet onverschillig aan uw lot overlaten en daarom 

pas Ik nog alle middelen toe om dit gevaar van u af te wenden. 

 

In de laatste tijd zal het aantal gebeurtenissen groter worden die u aan Mijn 

Liefde doen twijfelen, er zullen zich catastrofes en ongelukken van de meest 

verschillende aard, zware slagen van het noodlot, nood en ellende steeds vaker 

voordoen en de mensen zullen zich afvragen hoe een God van Liefde zoiets kan 

toelaten. Maar geloof Me, Ik moet deze middelen toepassen, omdat Ik de vrije 

wil niet kan beknotten en omdat deze gebeurtenissen uw wil in de juiste richting 

kunnen dringen. Geloof Me, dat Ik echter ook acht sla op elke roep die u in deze 

nood naar Mij opzendt en u de hulp ten deel doe vallen om Mij Zelf aan u te 

bewijzen en u zult dan ook Mijn eindeloze Liefde voor u leren inzien, Die niet te 

gronde wil richten, integendeel alleen maar redden. Zou u, mensen allen alle 

samenhangen weten die de reden zijn van uw bestaan op aarde als mens, dan 

zou u zeker ook zo leven dat zware slagen van het noodlot u helemaal niet 

hoefden te treffen, doch wanneer u opheldering verkrijgt door Mijn boden, 

gelooft u hen niet en leeft onverantwoordelijk in het wilde weg door en bent u in 

groot gevaar weer verloren te gaan voor eindeloos lange tijd. 

 

Wat het inhoudt de gang over de aarde door al de scheppingswerken nog eens te 

moeten afleggen, kunt u niet beseffen, maar u zou met ontzetting worden 
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geslagen en zou uit vrees daarvoor nu een andere levenswandel leiden, maar Ik 

kan u niet de herinnering aan vroeger geven van de ontwikkelingsgang die u al 

hebt afgelegd terwille van uzelf. Maar steeds weer laat Ik u waarschuwen en 

vermanen door Mijn boden en als u hen nu maar zou willen geloven, zou uzelf 

dit gevaar uitbannen en uw best doen een andere levenswandel te gaan. En 

daarom wordt u telkens weer opgeschrikt uit de doodsslaap waarin u zich 

bevindt, want u moet ontwaken en het roepen van Mij om u wakker te schudden, 

zal steeds luider klinken. 

 

Maar Mijn Liefde voor u zal niet minder worden, ook indien u Ze zelf niet meer 

vermag in te zien. Maar eens zult u weten dat alles wat geschiedt, alleen voor 

uw bestwil moest dienen, maar dat Ik uw vrije wil niet kan dwingen en u daarom 

ook alle smartelijke gebeurtenissen aan u zult kunnen laten voorbijgaan zonder 

'n enkel resultaat voor uw ziel te hebben behaald. 

 

Steeds weer roep Ik u, mensen toe: Geloof in Mijn eindeloze Liefde Die u geldt 

tot in alle eeuwigheid en geloof dat Ik alleen uw gelukzaligheid wil, dat Ik u tot 

een leven zou willen wekken dat eeuwig duurt en licht en kracht en vrijheid 

betekent. En Wanneer u in staat bent in Mijn Liefde te geloven, neemt dan ook 

alles met berusting uit Mijn Hand aan en Ik Zelf kan u ook weer uit alle nood 

helpen, zodra ze er maar heeft toe bijgedragen dat u zelf verandert, dat u zich 

aan Mij toevertrouwt en Mij om hulp vraagt want zodra U Mij als uw God en 

Schepper erkent, is ook het grote gevaar voorbij opnieuw te worden gekluisterd 

in de materie en u gaat dan niet verloren, veeleer zult u verder rijp kunnen 

worden op aarde of in het rijk hierna. 

 

Amen 

 

 
 

BD.3352 

30 november en 1 december 1944 

 

Het kindschap Gods - Buitensporig veel leed op aarde  
 

Om het kindschap Gods op aarde te verkrijgen, moet de mens zich vormen tot 

liefde en zichzelf daardoor in staat stellen de vereniging met God al op aarde tot 

stand te brengen, zodat hij geheel gerijpt in de lichtsferen van het hiernamaals 

kan binnengaan als hij van de aarde weggaat. Hij moet dus door werken van 

liefde zijn ziel zo gelouterd hebben, dat God Zelf kan wonen in zijn ziel en zijn 

geest zich met de Vadergeest verbindt. En dan heeft de mens zijn opgave op 

aarde helemaal tot een goed einde gebracht en zijn doel bereikt en als lichtwezen 

binnen mogen gaan in het geestelijke rijk, waar het nu schept en werkt. 
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Maar deze graad van rijpheid vereist een volledig afstand doen van aardse 

goederen. Zodra de mens nog aan de materie hangt, is deze versmelting met de 

eeuwige Godheid onmogelijk, want het hart is nog niet geheel vrij van 

afvalstoffen die bestaan uit begeerten en bijgevolg ook nog niet voorbereid om de 

goddelijke Geest op te nemen, en dan moet de mens veel leed op zich nemen om 

de laatste loutering van de ziel te bewerkstelligen en daarom zullen ook de 

uitermate goede en vrome mensen veel leed krijgen opgelegd, opdat de loutering 

van de ziel plaats heeft. 

 

Waar een buitengewoon zwaar leed de mensen terneer drukt en er zich toch een 

dieper geloof openbaart, daar kan de ziel vóór haar belichaming een bijzonder 

moeilijk leven op aarde voor zichzelf hebben uitgekozen, om het laatste doel: het 

kindschap Gods, op aarde te bereiken. Want dit doel moet op aarde worden 

nagestreefd en bereikt, en altijd zal het de zwaarste levensvoorwaarden eisen, 

omdat de ziel geheel rein en zonder afvalstoffen het rijk hierna moet binnengaan 

en dit een bijzonder doeltreffend louteringsproces verlangt. Want steeds is het 

leed een hulpmiddel om het geestelijke doel te bereiken. Het moet naar God 

leiden als de ziel nog van God is afgekeerd, of het moet de ziel louteren en 

kristalliseren, dat ze als 'n geheel rein wezen in de nabijheid van God kan komen 

- om nu de meest gelukzalige vereniging met Hem te kunnen binnengaan. 

 

Leed en liefde moeten samenwerken om een mens op aarde te vergeestelijken en 

daarom moet de mens die in de liefde leeft, het leed niet vrezen, het integendeel 

met overgave op zich nemen, zijn gedachten gericht op het hoge doel dat hij op 

aarde kan bereiken, want hij heeft voor zichzelf zijn weg over de aarde gekozen 

vanuit het inzicht dat deze hem helpt rijp te worden tot de hoogste graad, 

wanneer zijn wil er zich niet tegen verzet. 

 

Doch de verrukkingen van het kindschap Gods wegen duizendvoudig op tegen al 

het leed in het leven op aarde. En de tijd op aarde is kort, hij is als een ogenblik 

in het tijdsbestek van de eeuwigheid. En zodra de mens een diep geloof heeft, kan 

hij ook steeds de kracht van God in ontvangst nemen om alles te verdragen wat 

hem is opgelegd, want zijn gebed zal dan innig op God zijn gericht en God Zelf 

zal hem sterken en hem tot overwinnaar van zijn leven op aarde maken. 

 

God Zelf haalt Zijn kind tot Zich als het de proef van het leven op aarde heeft 

doorstaan en nu als 'n geheel rein wezen van de aarde scheidt. Maar steeds zal 

zijn weg over de aarde gekenmerkt zijn door liefde en leed, omdat zonder deze 

twee de ziel niet volledig rein wordt om God in het hart van de mens op te nemen 

en deze innige band met God al op aarde moet plaatsvinden, daar anders de ziel 

niet standhoudt tegen de verzoekingen van de wereld, daar anders ook het leed 

haar niet de volledige loutering kan opleveren, omdat haar de kracht ontbreekt 
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om dit leed zonder klagen te dragen en elk morren of het in verzet komen, nog 

het volledige onderwerpen aan de Wil van God doet ontbreken 

 

Maar de ziel moet één worden met God. Ze moet de innigste band met Hem 

hebben, ze moet zelf het leed willen en ook dit als een geschenk Gods dankbaar 

in ontvangst nemen vanuit het inzicht dat het de laatste barrières tussen God en 

zichzelf neerhaalt en dat alleen een overwinnen van dit leed hem de hoogste 

gelukzaligheid oplevert: een kind van God te worden met alle rechten en 

plichten. 

 

En dit is het doel van alle mensen op aarde, maar slechts weinige bereiken het. 

Slechts weinige zijn door de liefde zo innig met God verbonden dat ze ook in het 

leed Zijn overgrote Vaderliefde onderkennen, die hun het meest gelukzalige lot 

zou willen bereiden in de eeuwigheid. Hun lot op aarde is niet benijdenswaardig, 

maar in het rijk hierna staan ze op de hoogste trap - ze zijn in de onmiddellijke 

nabijheid van God en daarom ook onuitsprekelijk gelukkig, want ze kunnen, als 

Zijn ware kinderen, naar believen handelen volgens hun wil, die ook steeds de 

Wil van God is. Ze kunnen scheppen en vormgeven en steeds weer bijdragen aan 

de verlossing van datgene dat nog, ver verwijderd van God, de meest 

verschillende scheppingen nodig heeft om zich opwaarts te ontwikkelen. En dit is 

het meest zalige lot dat in overvloed schadeloos stelt en opweegt tegen het lijden 

van het aardse leven en daarom het doel van alle mensen moet zijn op aarde. 

 

Amen 

 

 
 

BD.4672 

18 juni 1949 

 

Het uitrijpen van de ziel door leed - Gods zorg - De wereld en God  
 

Wat u tot geestelijk voordeel strekt is voor uw aardse leven al van eeuwigheid 

voorzien. Daarom kunt u alles, iedere belevenis, moeilijk en droevig, vreugdevol 

en verheffend, bezien als door Mij u opgelegd, dat alleen uw geestelijke 

voltooiing ten doel heeft. En als u vanuit dit gezichtspunt het verloop van uw 

leven beziet, dan mag u niets terneer drukken, niets bezwaren of verschrikken, 

want het is alles voor uw bestwil. U kunt door iedere gebeurtenis rijpen, u kunt er 

voordeel uit trekken voor uw ziel als u steeds Mij als Diegene ziet, Die het over u 

laat komen en u zo met Mij verbonden blijft, terwijl u steeds uw blik naar Boven 

richt op uw Vader, Die u tot Zijn kinderen wil vormen op deze aarde. 
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Angsten en zorgen vallen weg als u ze Mij voorlegt, opdat Ik u help. U staat nooit 

alleen zo u Mij naast u duldt, d.w.z.: als u niet alleen wilt staan. Als u Mij 

nimmer uitsluit uit uw leven, als u uw denken, willen en handelen geheel aan Mij 

toevertrouwt dat Ik het voor u doe, dat Ik u leid en u nu alleen nog uitvoerders 

van Mijn wil bent. Hoe zorgeloos en onbezwaard zou u mensen de aardse weg 

kunnen afleggen als u maar steeds samen met Mij zou willen gaan. Maar de 

wereld dringt zich vaak als een muur tussen u en Mij. De wereld is u het meest 

nabij, terwijl u Mij achterstelt, zelfs dan nog als u Mij wilt toebehoren. De wereld 

is voor u nog te belangrijk, u ziet haar onbeduidendheid niet in omdat u nog 

midden in de wereld staat. Zodra u Mij echter voor de wereld kunt plaatsen, 

zodra het u gelukt Mij steeds op de eerste plaats te stellen, zal de wereld u ook 

niet meer bezwaren en ook niet meer verontrusten. U zult haar spelenderwijs de 

baas worden en u zult heer zijn over alles wat van de kant van de wereld op u 

afkomt. 

 

Probeer het, laat Mij voor u zorgen. Geef uzelf in vol geloof over aan Mijn hoede 

en zorg. Vervul uw plicht in de eerste plaats tegenover Mij, d.w.z.: leef naar Mijn 

woord en wees ijverig bezig voor Mij en Mijn rijk doordat u Mijn wil ook aan uw 

medemensen verkondigt. Door hen steeds te wijzen op hun eigenlijke 

bestemming en hen aan te sporen aan hun zielen te werken. Doordat u hun doet 

toekomen wat u van Mij ontvangt - Mijn woord, dat hun opheldering verschaft 

terwijl zij nog in het donker voortgaan. 

 

Maak ook uw medemensen opmerkzaam dat Ik het lot van alle mensen bestuur, 

dat niets zonder doel en betekenis de mensen overkomt. Dat steeds alleen de 

geestelijke positieve ontwikkeling het doel van iedere gebeurtenis is. En dat alles 

te verdragen is, als Ik om hulp wordt verzocht, als Schepper en Bestuurder van 

eeuwigheid erkend en als Vader gebeden wordt om Mijn zorg. Waarschuw hen, 

dat zij Mij niet omwille van de wereld vergeten, dan zal de aardse levensweg van 

ieder mens gemakkelijk te gaan zijn en zijn ziel zal met alles wat zij ondervindt 

haar voordeel doen. Want alleen de voltooiing van uw ziel heb Ik op het oog als u 

door leed moet gaan. U zelf kunt het echter voor u draaglijk maken als u Mijn 

woord in acht neemt, en Mij steeds naast u laat gaan. Want Ik ben uw Vader en 

wil steeds alleen het beste voor Mijn kinderen. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8508 

25 mei 1963 
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Het dragen van leed voor uw medemensen  
 

Ook daarover zal u uitsluitsel worden gegeven, of u voor uw medemensen leed 

kunt dragen of dat een ieder zelf die maat op zich moet nemen die hem voor het 

heil van zijn ziel is opgelegd. U mensen moet bedenken dat uw ziel tijdens het 

aardse leven moet uitrijpen, dat dus de nog onrijpe substanties zich moeten 

vergeestelijken. Maar dit geschiedt alleen door liefde of leed, want alleen 

daardoor worden de omhulsels opgelost die beletten dat Mijn liefdelicht in de ziel 

kan binnen stralen. 

 

En tegelijkertijd bezorgen ook de substanties van het lichaam nog vaak 

moeilijkheden, die in hun ontwikkeling nog achter zijn en ziekten van allerlei 

aard veroorzaken. Die echter door geduld, liefde en berusting in Mijn wil 

verzacht en daardoor vergeestelijkt moeten worden, wat toch uw eigenlijke 

opdracht is op aarde opdat u uw ziel de hoogst mogelijke volmaaktheid bezorgt. 

 

Deze vergeestelijking van ziel en lichaam moet ieder mens bij zichzelf tot stand 

brengen. Dit werk kan hem nooit door een medemens uit handen worden 

genomen, ieder mens zal Mij ook eens dankbaar zijn dat Ik hem door lijden hielp 

volmaakt te worden. Daarom moet u begrijpen dat u eigenlijk niets moet 

ondernemen tegen dat wat de ziel van uw medemens tot heil kan strekken. 

 

Wanneer echter toch de liefde u drijft, uzelf Mij aan te bieden het leed voor een 

medemens te dragen, dan zal Ik u in uw liefde niet hinderen. Het leed wordt dan 

voor die mens voor wie u lijden wilt tijdelijk weggenomen, en u wordt daarmee 

in de plaats belast. Daardoor verhoogt u dan de rijpheid van uw ziel, omdat u 

gewillig bent meer leed op u te nemen en omdat de liefde u er toe aanspoort. 

 

U volgt dan Hem na Die voor u allen geleden heeft om u van dat onmetelijke 

lijden te bevrijden, dat u zelf op u zou hebben moeten nemen als verzoening voor 

uw zondeschuld, die de aanleiding was dat de aarde voor u mensen een dal van 

ellende en lijden is. Maar u mensen heeft nu allen Deze Ene, Die ook nu nog uw 

leed op Zijn schouders neemt en het u helpt dragen. De boete die Hij voor u in de 

plaats deed heb Ik aangenomen, en daarom moet u tot Hem gaan als leed u drukt. 

Hij zal u dan helpen dragen of het van u wegnemen, al naar gelang wat het beste 

voor u is. 

 

De liefde echter van een medemens die voor anderen lijden wil wordt zeer hoog 

gewaardeerd. Zij zal de lijdende een grotere toevoer van kracht verzekeren omdat 

liefde een kracht is, die een duidelijk te merken uitwerking op die lijdende mens 

heeft. Wanneer dus een mens aan u die lijden moet een liefdevolle voorspraak 

doet toekomen, kan de kracht van die liefde u zo vervullen dat u de zwaarte van 

uw leed niet meer zo erg voelt. Dat dus de smarten en kwellingen tijdelijk aan u 
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voorbij gaan omdat de kracht van die liefde uw ziel ten goede komt, dat zij dus 

uitrijpt en bovendien minder gevoelig is voor pijn. 

 

Maar altijd is de graad van liefde bepalend welk voordeel de lijdende bij zo'n 

bewijs van liefde heeft. En omdat het in het aardse leven alleen om het uitrijpen 

van de ziel gaat en er daartoe veel mogelijkheden bestaan, moet dit uitrijpen als 

het voornaamste worden beschouwd en derhalve niet verhinderd worden. Ware 

liefde echter weet ook waarom een mens lijden moet, zij helpt hem daarom het 

lijden te verdragen en ze zal het hem daarmee gemakkelijker maken zich in 

overgave naar Mijn wil te voegen. En dan neem Ikzelf dat kruis van hem, maar 

zijn ziel is dan weer een stap verder gekomen, want liefde en leed helpen haar het 

doel te bereiken. 

 

Is de liefdegraad van een mens nog gering dan zal het leed vaak sterker 

tevoorschijn komen, om de loutering van zijn ziel te bespoedigen. Nooit echter 

kan de volledige loutering van een ziel bereikt worden doordat een ander mens 

bewust voor deze ziel lijdt. Iedere ziel is voor zichzelf verantwoordelijk en iedere 

ziel moet zichzelf tot rijpheid brengen, wat echter altijd alleen maar door liefde 

en leed geschieden kan. Doch de mate van het lijden hangt altijd af van de graad 

van de liefde. 

 

Ik verhoor wel het gebed van hem die zichzelf aanbiedt om leed voor zijn 

medemensen te dragen, omdat hij het uit liefde doet. En zo laat Ik hem ook 

deelnemen aan hun smarten, maar hij verdraagt het lijden alleen maar voor de 

loutering van zijn eigen ziel. Hij neemt wel uit liefde de ander zijn smarten weg, 

maar zij dienen hem alleen tot voltooiing, terwijl echter zijn medemens eveneens 

voor zichzelf en het uitrijpen van zijn ziel zorg moet dragen, ook al is hij tijdelijk 

van zijn smarten bevrijd. 

 

Geen liefdewerk blijft dus zonder uitwerking, doch waar en hoe de uitwerking 

ervan is blijft alleen Mij voorbehouden, daar Ik de staat van rijpheid van ieder 

mens ken en Ik ook ieder naar de toestand van zijn rijpheid zal geven. Ik leg ieder 

mens op wat voor hem draaglijk is, en als het hem te zwaar lijkt is het voldoende 

dat hij alleen maar de Kruisdrager Jezus Christus aanroept en waarlijk, Die zal 

hem bijstaan. Hij zal het kruis op Zijn schouders nemen wanneer hij daaronder 

dreigt te bezwijken. 

 

Maar eenieder moet zelf de weg naar Mij in Jezus Christus vinden, want Hij is 

uw Verlosser. Hij zal u verlossen van zonde en dood, van ziekte en leed, zodra u 

Hem maar in vast geloof om Zijn hulp aanroept. En zolang u nog op aarde leeft 

heeft u ook de mogelijkheid Jezus na te volgen en door liefde en leed uw doel te 

bereiken en u te voltooien. 
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Amen 

 

 
 

BD.8653 

23 oktober 1963 

 

Ziekten en genezing  
 

Als u wist wat een zegen ziekte is, als u wist dat de ziekte er toe bijdraagt dat de 

ziel zich loutert van afvalsubstanties, dat ziekte u helpt, geduldig en berustend 

Mijn Wil op u te nemen en u zich dan niet meer tegen Mij verzet, als u alles 

aanvaardt zoals het over u komt zoals het door Mij als goed voor u wordt 

ingezien, dan zult u ook weten dat Ik ook het tijdstip van uw genezing weet. 

 

Maar u onmiddellijk gezond laten worden zal Ik vanwege uw wilsvrijheid niet 

doen, want dan zou u gedwongen zijn aan Mij en Mijn Macht te geloven - u moet 

echter zonder dwang tot dit geloof komen. Bovendien weet u dat het doel van het 

aardse leven van alle mensen daarin bestaat in liefde te dienen. Zo zal dus altijd 

de een voor de ander werkzaam moeten zijn wil hij zijn aardse opdracht 

nakomen. Ik zal dus in het bijzonder die mensen zegenen die altijd bereid zijn bij 

lichamelijke ziekten en klachten te helpen. Deze mensen zullen door het uit hun 

liefde voortgekomen inzicht, ook de oorzaak van een ziekte inzien en ook het 

juiste middel tot genezing weten. En overeenkomstig hun bereidheid tot helpen 

en hun liefde tot de zwakke en lijdende medemensen, zullen hun genezingen ook 

slagen. Doch uiteindelijk is Mijn Wil beslissend voor elke genezing en Deze stelt 

daarom ook een grens aan het werk van een mens, als Ik het effect van een 

langdurige ziekte voor de ziel van de zieke als waardevol inzie. Mijn Wil is het 

die het lot van een mens bepaalt, waartoe ook ziekten behoren, waarbij de 

menselijke wil ondanks alle middelen die aangewend worden niets kan bereiken. 

 

Doch Ik zal het niet veroordelen als de mensen middelen trachten te vinden die 

degenen die lijden hulp zullen bieden, want zolang de liefdevolle wil om te 

helpen aanleiding is tot deze onderzoekingen - zolang zal ook Mijn Zegen daarop 

rusten. Is echter het verwerven van aardse goederen de drijfveer zulke middelen 

te vervaardigen dan zullen die meestal zonder effect zijn, of zelfs schadelijk voor 

het menselijke lichaam ondanks schijnbare beterschap. Doch omgekeerd kunnen 

de onschuldigste middelen voldoende zijn om een genezing te veroorzaken als 

dat Mijn Wil is, en Ik het tijdstip van een genezing gekomen acht. 

 

Een ziekte moet voor alles de verbinding met Mij in de hand werken. De mens 

moet z'n toevlucht tot Mij nemen, hij moet Mij om genezing vragen, dan zal Ik 

hem die mensen tegen laten komen die hun best willen doen om de zieke te 
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genezen, wier gedachten Ik kan leiden omdat zij met Mij verbonden zijn door een 

leven in liefde volgens Mijn Wil. Zulke door Mij begenadigde genezers zijn 

echter maar zelden te vinden, en meer dan ooit grijpen de mensen daarom naar 

zulke middelen die door het werk dat niet gezegend is geproduceerd zijn. Doch 

dan zal noch het lichaam noch de ziel genezing kunnen boeken omdat Ik dit door 

zulke middelen niet toelaat. Het komt er bij Mij op aan dat de ziel wordt 

geholpen, zo nodig ook zonder de wil van de mens. Ik wil dat hij zich door de 

ziekte van de wereld afwendt, wat veel gemakkelijker gaat als hij geen gevolg 

meer kan geven aan de wensen van de wereld. 

 

U, mensen kunt dus altijd de hulp van een arts inroepen, maar de genezing bepaal 

Ik. En zijn poging zal slechts dan door Mij gezegend zijn als de drijfveer tot zijn 

arbeid in de eerste plaats liefde tot de naaste is. En ook alleen dan zult u genezing 

vinden als u uit uw ziekte voordeel trekt voor uw ziel. Dat u zich overgeeft aan 

Mij en Mijn Wil, dat u met geduld uw lijden draagt en Mij ervoor bedankt dat uw 

ziel grote winst behaalt, als u in uw ziekte de proef doorstaat. U kunt echter ook 

door een rotsvast geloof in Mij en Mijn Liefde van elke ziekte bevrijd worden, 

zoals Ik in Mijn aardse levenswandel die mensen genezen kon "wier geloof hen 

geholpen had". Want voor Mij is niets onmogelijk, en als uw liefde zo diep is dat 

ze een levend en sterk geloof voortbrengt dan zult u ook geen seconde aan Mijn 

Liefde en Macht twijfelen. En dan kunt u ook onmiddellijk gezond worden, daar 

die genezing dan geen geloofsdwang voor u is omdat u dan al een rotsvast geloof 

bezit. Wie van u echter brengt zo'n sterk geloof op dat hij zich zonder te twijfelen 

van Mijn Macht bedient? Dat hij zich geheel aan Mij toevertrouwt met de bede 

hem te genezen en dat hij ook overtuigd is dat zijn bede verhoord wordt? Dan 

kan waarlijk elk wonder geschieden, zij het aan uzelf of aan uw medemensen 

voor wie u deze bede vanuit een vast geloof uitspreekt. Maar wie heel innig met 

Mij verbonden is leeft ook reeds geheel volgens Mijn Wil, en hij laat dan het 

besturen aan Mij over en loopt niet op Mijn Wil vooruit. Hij draagt dan ook het 

zwaarste leed met overgave aan Mijn Wil en bewijst zo zijn ziel een veel grotere 

dienst, dan met de genezing van zijn lichaam. Ik wil het altijd zo bij u 

bewerkstelligen dat uw lot draaglijk is. En indien een mens door groot leed en 

smart moet gaan, komt ook Mijn Liefde voor zijn ziel tot uitdrukking, die Mij 

eens in het geestelijke rijk zal danken dat zij op aarde reeds zoveel afvalstoffen 

kon kwijt raken. Zij zal Mij danken dat zij door haar lijden ook schuld mocht 

afdragen en nu veel minder belast, het geestelijke rijk kan ingaan, wat haar echter 

met een gezond lichaam niet zo gemakkelijk mogelijk zou zijn. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6508 
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22 maart 1956 

 

Overgave aan Jezus Christus - Heiland - Arts en Bevrijder  
 

De zonde die op u rust door het zich eens afkeren van Mij, heeft u tot gebrekkige 

en daarom ongelukkige wezens gemaakt. En u zult pas dan weer de weg naar de 

volkomen zaligheid vinden als u van uw grote zondeschuld bevrijd bent. Maar 

zelfs al heeft u in de tijd van voor uw belichaming als mens al een deel van uw 

schuld uitgeboet, dan komt u toch pas vrij van al uw schuld als u zich als mens 

door Jezus Christus laat verlossen. Pas dan kan Ik uw schuld delgen als u zich 

aan de Goddelijke Verlosser Jezus Christus heeft overgegeven - in Wie Ik Mijzelf 

op aarde heb belichaamd. Alleen door Jezus Christus keert u weer terug tot Mij, 

van Wie u zich eens vrijwillig heeft verwijderd - en in Hem herkent u Mij ook als 

uw God en Vader van eeuwigheid. 

 

De overgave aan Jezus Christus is dus wat Ik van u verlang, want door deze 

overgave toont u uw wil Mij weer toe te behoren. Maar gaat het u mensen er echt 

om onder het kruis bescherming te zoeken en van Jezus Christus de vergeving 

van uw zonden te ontvangen? Gaat u uiteindelijk in vol geloof naar Hem, Die uw 

Heiland - uw Bevrijder en uw Broeder is? Wilt u in alle ernst op Zijn genade die 

Hij voor u aan het kruis verworven heeft een beroep doen? Spreekt u in geest en 

in waarheid als u Hem belijdt, of zijn het slechts lege praatjes? Denk hierover na 

want dit beslist uw lot in de eeuwigheid! 

 

Jezus Christus is waarlijk uw Heiland en uw Arts. Hij is uw Redder uit zonde en 

dood, Hij is het omhulsel dat Mijzelf heeft gedragen, zodoende is ook Zijn macht 

en kracht onbegrensd. En deze Jezus is en blijft in alle eeuwigheid de zichtbare 

Godheid, want Ik heb Me Hem gekozen om voor u een Zichtbare God te kunnen 

zijn, daar Ik toch Geest ben van eeuwigheid tot eeuwigheid. En als u nu Hem 

aanroept dan roept u Mij aan en Ik verhoor u dan, omdat Ik u door Jezus Christus 

de belofte heb gegeven: "Wanneer u de Vader in Mijn Naam iets vraagt dan zal 

Hij het u geven". 

 

Vertrouw toch op deze woorden in een vast geloof, aarzel niet u aan uw Heiland 

en Verlosser Jezus Christus toe te vertrouwen - opdat Ik u het bewijs kan leveren 

dat Ik Mijn woord houd. U moet er altijd aan denken dat Ikzelf u er toe breng om 

in geest en in waarheid te bidden, dat Ik dus wil dat u in iedere nood van lichaam 

en ziel tot Mij komt. Neem toch eindelijk eens de weg naar Mij en denk aan Mijn 

woorden, laat ze diep in uw hart binnendringen en geloof zonder te twijfelen, 

want Mijn beloften zijn waarheid - uzelf echter zorgt voor de vervulling ervan. 

 

Ikzelf droeg dus voor u al uw zonden. Ik nam alle smarten en noden op Mij die u 

als verzoening voor uw oerzonde had moeten dragen. Dus kan het leven van ieder 
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mens zonder zorgen en vrij van lijden zijn, als hij zich geheel aan Mij overgeeft, 

als hij wil dat Ik ook zijn schuld heb gedragen. Maar een levend geloof moet zijn 

gebed vergezellen; hij moet weten dat Ik niet wil dat de mens lijdt, dat Ik echter 

zijn leed niet tegen Mijn eeuwige orde in kan afwenden als het geloof in hem nog 

te zwak is. Weet dus dat een roep niet tot Mijn Oor doordringt als de mens nog 

aan Mijn liefde en macht twijfelt. 

 

Ik kan alle mensen helpen en Ik wil alle mensen helpen en als uw geloof een 

levend geloof is, maak dan gebruik van deze belofte en geef uzelf geheel aan Mij 

over. Het voornaamste is dus een levend geloof aan Mijn liefde, die Ik u in Mijn 

verlossingswerk heb bewezen. Als u er dus van overtuigd bent dat Ik al uw 

zonden heb gedragen, dat Ik al uw leed op Mij heb genomen en daarvoor aan het 

kruis ben gestorven opdat u vrij zou worden, dan zal in u iedere twijfel 

verdwijnen. Dan kan Ik al het leed van u wegnemen en u verlossen van zonde en 

dood. Pas dan is uw terugkeer naar Mij verwezenlijkt, pas dan erkent u Mij in 

geest en in waarheid - en dan geschiedt u naar uw geloof. 

 

Amen 

 

 
 

BD.7972 

20 augustus 1961 

 

Beslissing geleid door het lot of door wat we meemaken  
 

Weet dat alles door Mij is gewild of toegelaten wat u in het leven overkomt, wat 

u als geestelijke of ook aardse belevenis raakt. Want de levensloop van iedere 

mens afzonderlijk is door Mij bepaald, steeds overeenkomstig zijn geestelijke 

ontwikkeling. En zo kan ook alles voor uw bestwil zijn en hoeft u geen verlies te 

lijden, wanneer u alles uit Mijn Hand aanvaardt en ook het moeilijkste gelaten 

draagt, want vanuit de juiste instelling tot Mij zult u ook elk gebeuren juist 

benutten en uw ziel zal rijp worden. Uw leven op aarde heeft alleen ten doel uw 

ziel rijp te laten worden. En beantwoordend aan dit doel komen alle aardse 

gebeurtenissen op u af, hetzij lijden hetzij vreugde. Elke gebeurtenis kan u 

dichter bij Mij brengen, wanneer het uw vrije wil is de vereniging met Mij te 

vinden. 

 

Maar ook Mijn tegenstander probeert u voor zich te winnen en daarom zullen er 

van zijn kant bekoringen op u afkomen, die Ik toelaat, omdat hij ook nog een 

recht op u heeft en hij evenzo zijn invloed op u zal uitoefenen. Ook hij kan u 

echter nooit dwingen; het blijft aan uw vrije wil overgelaten hoever u zich door 

hem laat beïnvloeden. Dus uzelf beslist en wel door uw bewuste toekeren naar 
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Mij of naar hem. En deze beslissing zult u in elke levenssituatie kunnen nemen. 

Elke gebeurtenis, elke slag van het lot, elke vreugde en elk leed kan u tot deze 

beslissing aansporen. En wanneer u weet, dat er niets gebeurt zonder Mijn Wil of 

toelating, zo zal er ook spoedig niets meer in staat zijn u te verontrusten, want 

zodra u uw blikken en gedachten op Mij richt, Mij aan uw zijde roept of in gebed 

u bij Mij aanbeveelt, wordt u geestelijk rijper en u hebt weer winst te boeken 

voor uw ziel. 

 

Dit zijn allemaal beproevingen van het geloof, die u hebt te doorstaan, want Mijn 

tegenstander zal er alles voor over hebben u van Mij te scheiden; uw geloof in 

een God en Vader, Die in Liefde steeds bereid is Zijn kinderen te helpen, te 

verzwakken of te vernietigen. Steeds zal hij uw geest willen verduisteren, hij zal 

trachten duisternis over u te spreiden, opdat u Mij niet herkent als uw liefdevolle 

Vader van eeuwigheid. En daarom zal hij zich juist in slagen van het noodlot op 

de voorgrond trachten te dringen en in u ontstemming en misnoegen teweeg 

willen brengen. Maar dan zult u standvastig weerstand moeten bieden en weten, 

dat alles voor uw bestwil is wat Ik over u laat komen en dat u vanuit een vast 

geloof u alleen naar Mij hoeft te keren, om ook de zwaarste nood te verdrijven, 

doordat u alles overgeeft aan Mij, Die u waarlijk ook weer bevrijdt uit elke nood. 

Want Mijn voortdurende zorg is steeds alleen uw terugkeer naar Mij. 

 

Ik wil u aan Me binden, maar u niet verliezen en daarom zal Ik u ook steeds Mijn 

Liefde betuigen en hieraan zult u nooit mogen twijfelen. Het is een lange weg die 

u al gegaan bent en die u steeds dichter bij Mij bracht. Het laatste korte gedeelte 

van de weg eist van u grote wilskracht, omdat u zich bewust naar Mij - naar 

boven - zult moeten keren, terwijl u tevoren door Mijn Liefde werd getrokken. 

Maar deze Liefde geeft u nog veel meer en Ze doet alles, om uw terugkeer naar 

Mij te verzekeren. 

 

Schenk Mij alleen uw vrije wil, stuur in vrije wil op Mij aan, laat u niet lokken 

door de wereld, die het middel van Mijn tegenstander is om u te winnen. Geloof 

in Mij en Mijn Liefde en verlang in uw hart naar uw Vader en roep Mij aan in 

elke nood van het leven en de ziel. En waarlijk, elke belevenis zal steeds alleen 

maar dienen voor uw vooruitgang, want alles is in Mijn Liefde en Wijsheid 

gegrondvest, wat er u ook mag overkomen. En verlaat u op Mijn Liefde en Mijn 

Macht, want Ik ben steeds tot helpen bereid, wanneer u maar in uw hart tot Mij 

zult roepen. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6859 
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28 juni 1957 

 

De zegen van een omgang met God door middel van gedachten  
 

Wie Mij gehoor schenkt als Ik tot hem spreek, die gaat de zekere weg omhoog. 

En Ik spreek tot al diegenen die Mijn Woord ontvangen, die het weer van binnen 

aannemen, die Mij in gedachte vragen en zo ook de nu tot hen komende 

gedachten als Mijn aanspreken mogen beschouwen. U kunt dan niet verkeerd 

denken, zodra u eenmaal Mij als Degene van Wie de waarheid uitgaat erkend 

hebt door uw tot Mij gerichte gedachten, in zoverre u de waarheid te weten zou 

willen komen. U kunt dan ook geen dwaalwegen meer begaan, zodra u Mij bidt 

dat Ik u leid. Alleen moet u zelf door uw wil Mij de gelegenheid geven u aan te 

spreken en dat geschiedt steeds, als u zich door middel van gedachten met Mij - 

uw God en Schepper - bezig houdt, want elke gedachte van u roept Mij tot u - en 

Ik geef gevolg aan deze roep. 

 

U moet u in gedachte vaak met Mij bezighouden, omdat dit het openen van uw 

hart voor Mijn aanspreken betekent en omdat u er altijd alleen maar bij winnen 

kunt. Want u ontvangt dan ook voortdurend kracht om dat te doen wat Ik van u 

verlang, wat u als Mijn Wil door Mijn aanspreken bekend wordt gemaakt. De 

verbinding met Mij moet door uzelf tot stand worden gebracht, omdat u zelf zich 

eens van Mij afzonderde. En u behoeft daarbij verder niets te doen dan alleen aan 

Mij te denken met de wil u open te stellen. Ik ben altijd bereid u tegemoet te 

komen, zodra Ik in uw denken de wil zie met Mij in contact te komen. En dan 

bent u er waarlijk voor beschermd dwaalwegen te gaan, omdat Ik nu ook meer 

invloed op u verkregen heb, omdat Ik u kan aanspreken. En zo is het voor u in dit 

aardse leven waarlijk niet moeilijk uzelf een onmetelijke rijkdom te verwerven, 

die onvergankelijk is, want de verbinding met Mij door middel van gedachten 

bezorgt u die. 

 

Het is geheel onmogelijk dat u met lege handen van Mij weggaat, het is geheel 

onmogelijk dat Ik zo'n verbinding niet benut en Mij stil houd tegenover u. Ik 

wacht slechts op zulke stille tijden waarin u zich met Mij verbindt, waarin u 

samenspraken met Mij houdt of vragend u tot uw God en Schepper wendt. En Ik 

geef u zeker ook antwoord, weer in de vorm van gedachten, als Ik u niet 

rechtstreeks kan aanspreken door het innerlijke woord. Daarom heeft ieder mens 

de mogelijkheid en het recht met Mij in contact te treden. En ieder mens zal 

ontvangen zoveel hij begeert ook wanneer het lichaam niet zichtbaar bedeeld 

wordt maar de ziel kan zich verrijken - onbegrensd. Ik wil tot u spreken - en Ik 

spreek tot ieder van u die Mij aanhoort, die Mijn Stem vernemen wil. En u moet 

allen van deze verzekering ten volle gebruik maken, u moet wedijveren en elke 

vrije minuut aan Mij schenken, dan zou uw tijd op aarde waarlijk goed benut zijn. 

Dan zou de verbinding ook steeds vaker tot stand worden gebracht, omdat u dan 
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uit het diepst van uw hart naar Mij verlangt, Die u nu als uw Vader herkent en 

door Wie u nu steeds verlangt aangesproken te worden. U zult dan ook 

bereidwillig alles nakomen, u zult Mijn Wil vervullen omdat u deze, Mijn Wil, 

uzelf al eigen hebt gemaakt, omdat de voortdurende verbinding met Mij ook een 

voortdurend onderwerpen aan Mijn Wil tengevolge heeft - en omdat het licht in u 

is geworden, omdat er klaarheid in u is over wie Ik ben, en hoe Ik tegenover u en 

hoe u tegenover Mij staat. Denk aan Mij - dagelijks en elk moment, schuif Mij 

nooit terzijde. Wat u ook beginnen mag, laat Mij steeds bij u aanwezig zijn - en 

wel daardoor, dat u door uw gedachten Mij tot u roept. En u zult waarlijk uw weg 

door het aardse leven niet vergeefs afleggen, u zult u dan weer bij Mij aansluiten 

om dan uzelf voor eeuwig niet meer van Mij te scheiden. 

 

Amen 

 

 
 

BD.2250 

5 maart 1942 

 

Woorden van de Vader - De Stem van God - Luisteren naar het 

innerlijk  
 

Als u Mijn Woord wilt vernemen, dan is waarlijk een gedachte, die u naar Mij 

zendt in vurig verlangen, voldoende. Ik ben te allen tijde bereid in het Woord bij 

u te zijn. Ik ben genegen zonder voorbehoud met u te spreken, want waar een 

liefdevol hart naar Mij verlangt, daar zal steeds Mijn Stem weerklinken en de 

meest kostelijke gave aanbieden: de zuivere waarheid. 

 

Ik heb maar één doel: u tot Mij te trekken. En om dit doel te bereiken liet Ik alles 

ontstaan wat u omgeeft. Als nu een hart zelf Mij tegemoet komt, als het in diepste 

liefde begeert dicht bij Mij te zijn, heb Ik dit doel bereikt. Want dit vurig 

verlangen ernaar is al verwezenlijking. Ik laat niets meer vallen, wat er eens naar 

streefde bij Mij te zijn. 

 

En zo moet u weten, dat u allen Mij kunt vernemen, als u maar ernstig wilt. U 

moet weten, dat Ik overal en te allen tijde bereid ben met u te spreken, als uw 

liefde Mij zoekt. En u zult waarlijk voortdurend worden gevoed met Mijn Woord 

en nooit bang hoeven te zijn dat Ik u deze gave van genade ontneem. Want Mijn 

Liefde blijft steeds dezelfde. Mijn Liefde wordt nooit minder en Mijn Liefde is 

onophoudelijk bezorgd om u en wil u geven wat u nodig hebt om u voor eeuwig 

met Mij te verenigen. 
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Mijn Liefde wil u ook in staat stellen lief te hebben. En daartoe hebt u Mijn 

Woord nodig, Dat u uitsluitsel geeft over wat u bent en wat uw taak is op aarde. 

U hebt Mijn Woord nodig, Dat u liefde leert, opdat u nader tot Mij komt, opdat u 

zult worden wat Ik ben, opdat u Liefde wordt. 

 

En dus onderricht Ik al Mijn kinderen en breng Ik Mijzelf in het Woord dichter 

bij hen. En allen mogen Mij vernemen. Maar dan moeten ze ook luisteren naar de 

Stem in hun hart. Ze moeten zich in stilte terugtrekken in hun kamertje. Dat wil 

zeggen ze moeten zich vrij maken van de wereld en zijn verlokkingen en dan met 

Mij tweespraak houden. En als ze nu opmerkzaam en ingespannen naar hun 

innerlijk luisteren, zullen ze ook Mijn Woord vernemen. Des te inniger ze zich 

met Mij verbinden en des te meer ze zich van de wereld kunnen afsluiten, des te 

helderder en duidelijker zullen ze Mijn Woord vernemen. 

 

Ze moeten Mij zijn toegedaan en Mij onveranderlijke trouw beloven, dan zal het 

geestelijke oor gescherpt zijn en dan zullen ze heel goed Mijn Stem herkennen. 

Want het zijn Woorden van Liefde, Die Ik spreek tot diegenen, die naar deze 

Woorden verlangen. 

 

Amen 

 

 
 

BD.4389 

29 juli 1948 

 

De kracht van het gebed  
 

De kracht van het gebed wordt te weinig benut, omdat u mensen niet vaststaat in 

het werkelijke geloof en u daarom deze te weinig zult kunnen toetsen. U zou alles 

kunnen vragen en ook alles bereiken, als u gelooft. Als u zonder twijfels Mij uw 

verzoeken zou voorleggen en u vol vertrouwen zou wachten op de vervulling 

ervan. Het gebed is de brug naar Mij, die Ik Zelf voor u heb gebouwd en die u 

altijd zult mogen betreden om bij Mij te komen. 

 

Een waar gebed, een gebed in geest en in waarheid, zal steeds gehoor vinden en 

niet zonder resultaat blijven. En de sterkte van uw geloof garandeert u ook 

gewisse vervulling. Bijgevolg hangt de vervulling van uw vragen niet af van 

Mijn Wil, maar alleen van de sterkte van uw geloof en dus bepaalt u zelf in 

hoeverre uw gebed wordt verhoord. Steeds weer zeg Ik u, dat u zich bij alle 

verzoeken tot Mij zult moeten wenden en dus zou u waarlijk een heel wat 

gemakkelijker bestaan op aarde hebben, als u de kracht van het gebed beter zou 

willen benutten. 
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Maar als u de gebeden uitspreekt zonder na te denken, zoals het u veelvuldig 

werd geleerd, dan zult u voortdurend kunnen bidden en tevergeefs op de 

vervulling van uw vragen wachten. Dan bereikt uw gebed Mijn Oor niet. Want 

het is geen echt gebed. Er ontbreekt de kracht van het geloof aan. Dan kan Ik niet 

werkzaam zijn met Mijn Macht. Want Ik Zelf heb u het juiste geloof geleerd: Ik 

heb het tot voorwaarde gemaakt, willen uw gebeden worden verhoord. Ik kan u 

niet van deze voorwaarde ontslaan. Ik moet het geloof in Mij en Mijn werkzaam 

zijn verlangen, daar Ik anders Zelf Mijn wet van eeuwigheid ontrouw zou 

worden, daar Ik anders ook niet van de kracht van het geloof gewag zou kunnen 

maken. 

 

U zou alles kunnen bereiken en hoeft alleen maar de proef af te leggen. Maar 

tevoren zult u zich het diepe geloof eigen moeten maken. U zult zo van binnen uit 

ervan overtuigd moeten zijn, dat u nooit een vergeefs verzoek doet, dat Ik u 

helpen kan en wil. En Ik zal u elk aards verzoek vervullen, als u op de juiste 

manier bidt: in het geloof, dat Ik u verleen wat de ziel niet tot schade strekt en u 

geheel overtuigd bent, dat Ik u alleen datgene geef, wat dienstig voor u is, omdat 

Ik u liefheb. Dus zult u er ook van moeten kunnen afzien, als Mijn Liefde u iets 

onthoudt. Ook deze gezindheid moet in een waar gebed vertegenwoordigd zijn, 

dan is uw gebed juist en zult u steeds op de inwilliging van uw vragen kunnen 

rekenen, omdat Ik Zelf u de belofte heb gegeven: Vraag, dan wordt u gegeven. 

Klop, dan wordt u opengedaan. 

 

Amen 

 

 
 

BD.3927 

2 december 1946 

 

Verhoring van het gebed in het vaste geloof "Vader, Uw Wil 

geschiede"  
 

Alles zult u door Mij kunnen bereiken, als u maar vast en onwankelbaar gelooft 

in Mij. Want als u Mijn overgrote Liefde tot u voor ogen houdt, weet u ook dat Ik 

geen gebed onverhoord laat. Een vast geloof in Mij brengt echter ook het volste 

vertrouwen in Mij met zich mee, het sluit de zekerheid in dat Ik in Mijn Wijsheid 

ook alles inzie wat voor u tot zegen is en dat Ik u er geen nadeel van laat 

ondervinden, doordat Ik u iets toesta wat u niet tot heil dient. En daarom zal een 

diepgelovig mens zich onvoorwaardelijk aan Mij overgeven, hij zal het aan Mij 

overlaten, hoe Ik hem zal bedenken, hij zal niet eisen, veeleer deemoedig zijn 

verzoeken aan Mij voorleggen, steeds Mijn Wil vooropstellen en zich in Mijn 
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Liefde en genade aanbevelen. En Ik zal hem bedenken in alle volheid, lichamelijk 

en geestelijk zal Ik hem nooit gebrek laten lijden, want het gebed van Mijn kind 

hoor Ik altijd. 

 

Maar als Ik u de vervulling van een verzoek weiger, twijfel dan toch niet aan 

Mijn Liefde, want juist Mijn liefde wil u voor onheil behoeden. En u zult zelf niet 

altijd kunnen inzien, hoe de uitwerking is van de vervulling van een verzoek. Leg 

daarom vol vertrouwen uw verlangens aan Mij voor en laat al het verdere aan Mij 

over, en Mijn Liefde bedeelt u zo, dat voor u de weg naar Mij wordt geëffend, dat 

u zeker uw doel bereikt, dat u als Mijn kinderen in het Vaderhuis terugkeert om 

een gelukzalig leven te leiden in eeuwigheid. Maar gebruik alsmaar de kracht van 

het gebed, roep Mij aan in elke situatie van het leven, kom tot Mij als u in nood 

bent en denk ook aan Mij in uren van rust en vrede. 

 

Vergeet Mij niet, opdat Ik ook u niet vergeet, breng geregeld de verbinding met 

Mij tot stand door innig gebed en roep Mij steeds in uw nabijheid, want dan 

stroomt er onmetelijke kracht over op u, als u Mij in vrije wil zoekt, als uw 

gedachten Mij gelden en uw hart zich een weg naar Mij baant. 

 

U zult uit eigen beweging de weg naar Mij moeten vinden en daarom de brug 

betreden die Ik voor u heb geslagen van de aarde naar Mij. U zult moeten bidden, 

want in het gebed verheft uw ziel zich in de sferen van het licht, in het gebed 

betreedt u de brug naar Mij, in het gebed komt het kind bij de Vader, het brengt 

de verhouding tot stand van kind tot Vader, zoals het Mijn Wil is. En als Ik als 

Vader wordt aangeroepen, als een kinderlijk hart Mij tegemoet komt, verhoor Ik 

elk smeken, want Ik stel Mijn kinderen niet teleur die vol vertrouwen tot Mij 

komen. 

 

En Mijn Liefde slaat over op hen, Mijn Liefde deelt onmetelijke gaven uit, Mijn 

Liefde begiftigt het kind geestelijk en aards, en nooit zal het nood hoeven te 

lijden, zodra het waarlijk kinderlijk bidt, dat wil zeggen: in geest en in waarheid 

zijn gebed naar Mij zendt. Maak allen gebruik van de genaden van het gebed, 

want alles zult u kunnen bereiken vanuit een diep levend geloof in Mij en Mijn 

Liefde. 

 

Maar eis niet en klaag of mor niet als ik uw gebed schijnbaar niet verhoor, want 

dan ziet Mijn Vaderliefde alleen maar 'n nadeel in de verhoring van uw verzoek, 

en om u daarvoor te behoeden ontzegd Ze het u. Maar wie altijd zijn wil aan de 

Mijne onderwerpt zal nooit teleur worden gesteld, want zijn gebed is het ware, 

Mij welgevallig als hij aan al zijn zoeken toevoegt: "Vader, Uw Wil geschiede". 

 

Amen 
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